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Geribola, F.C : Análise do desempenho de crianças de 7 a 11 anos nos testes de 
localização da fonte sonora, organização acústico – motora e discriminação auditiva. 
Dissertação de mestrado. Fonoaudiologia PUC SP. 2008 

 

RESUMO 

 

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi investigar o desempenho de crianças entre 7 e 
11 anos para os testes de localização da fonte sonora, organização acústico – motor e 
discriminação auditiva, descrevendo os resultados do desempenho das crianças nos 
diferentes testes em função do sexo e das respostas dos pais ao questionário. Método: 
Foram avaliadas 60 crianças, sendo 30 matriculadas na 2 ªou 3 ª e 30 na 4 ª ou 5 ª série, 
distribuídas segundo a faixa etária em : 7 anos (26,7%), 8 anos (21,7%), 9 anos (15%), 
10 anos (35%) e 11 anos (1.6%). As crianças foram submetidas a inspeção visual do 
meato acústico externo, audiometria tonal liminar, timpanometria (como critério de 
inclusão). A coleta foi realizada em três fases: questionário de triagem auditiva com os 
pais, questionário com os professores sobre a presença de dificuldade de aprendizagem 
e desempenho das crianças nos testes: Teste de Localização da Fonte Sonora, de Teste 
de Organização Acústico-Motora e Teste de Discriminação Auditiva com as crianças. 
Resultados: a análise da relação entre nível de escolaridade e desempenho nos testes de 
não mostrou diferença estatisticamente significante. Para a questão desempenho das 
crianças nos diferentes testes segundo a resposta do professor para a questão ter ou não 
queixa de dificuldade de aprendizagem, os resultados não foram estatisticamente 
significantes. A análise descritiva em valores de porcentagem do desempenho das 
crianças nos testes aplicados em relação com às respostas dos pais ao questionário 
aplicado e a análise por agrupamento, mostraram que as crianças que não apresentaram 
desempenho adequado eram as que os pais informaram que: eram respiradores bucais, 
tiveram muitos episódios de dor de ouvido e infecção de garganta , falam muito Hãm e 
o quê; fala muito alto e devagar e que tem antecedentes familiares de perda auditiva. 
Conclusões: os dados obtidos nessa pesquisa permitem concluir: 1. que não foi possível 
estabelecer relação entre faixa etária e desempenho nos testes; 2. que a pergunta sobre 
dificuldade de aprendizagem feita ao professor não permite detectar crianças que 
necessitariam de avaliação diagnóstica de transtorno de processamento auditivo; 3. que 
o questionário aplicado aos pais permitiu identificar os riscos para bom desempenho nos 
testes de habilidades auditivas aplicados.  
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Geribola, F.C : Sound localization, motor-acoustic organization and auditory 
discrimination performance in 7 to 11 year-old children. Dissertação de mestrado. 
Fonoaudiologia PUC SP. 2008 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Objective: to investigate sound localization, motor-acoustic organization and auditory 
discrimination performance in 7 to 11 year-old children and to describe results 
according to gender and to answers of teachers and parents to a questionnaire. Method: 
60 children were evaluated: 30 2nd or 3rd grade students and 30 4th or 5th grade. The 
distribution of the students according to age was: 26,7% were 7, 21,7% were 8, 15% 
were 9, 35% were 10 and 1,6% were 11 years old. They were submitted to visual 
inspection of external acoustic meatus, pure tone audiometry, timpanometry (as an 
inclusion criteria). The study had three phases: screening questionnaire answered by 
parents, learning difficulties questionnaire answered by teachers and sound localization, 
motor-acoustic organization and auditory discrimination performance. Results: there 
was no statistically significant difference between level of scholarship and tests 
performance; teachers answers for the learning difficulties questionnaire and tests 
performance. Students who performed poorly in the tests were oral respirators, 
presented more ear ache and throat infection episodes, frequently asked repetition of 
what was said, loud speakers and had familiar history of hearing loss, according to the 
comparison of parents answers to a questionnaire and tests performance. Conclusions: 
1. it was not possible to establish a relationship between age and tests performance; 2. 
learning difficulties questions for the teachers did not allow detecting students who 
needed auditory processing evaluation; 3. the questionnaire answered by parents 
allowed identifying students at risk for poor performance in the applied auditory 
abilities tests.  
 

 

 

 

 

 

 

Key words: School-age Children, Central Auditory Processing Disorders, Auditory 
Discrimination, Auditory Perception, auditory localization. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
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 Dificuldades escolares em crianças podem ocorrer por diferentes razões como, por 

exemplo, problemas emocionais, familiares, deficiências sensoriais ou ainda por estarem 

expostas a condições ambientais e acústicas que não favoreçam o processo de aprendizado. 

Nessas crianças é freqüente encontrarmos problemas de comportamento por estarem 

desestimuladas para o estudo, o que favorece a baixa-estima e o comportamento anti-social. 

 Keller (1992) comentou que sintomas como falta de atenção, distração, habilidades 

auditivas deficitárias ou hiperatividade são muito comuns em crianças com dificuldades 

escolares. Os professores geralmente comentam que estas crianças parecem estar no 

“mundo da lua”, parecem “sonhar acordada”, ou ainda, parecem não ouvir bem. 

 A mesma autora comenta que as causas dos distúrbios de aprendizagem são 

numerosas e geralmente pouco definidas, pois podem se apresentar de forma isolada ou 

como resultado da associação com disfunções em outras áreas, cognitivas e receptivas. Os 

fatores que podem determinar as falhas de aprendizagem podem ser de origem: 1.Orgânica: 

as crianças podem apresentar perdas auditivas decorrentes de crises freqüentes de otite 

média durante a primeira infância,que podem resultar em alterações no desenvolvimento 

normal da função auditiva. Além das otites, outros problemas de saúde, tais como: 

distúrbios de postura e equilíbrio, amigdalites freqüentes, anemia e desnutrição, podem 

produzir um baixo rendimento escolar; 2. Psicológicos: as crianças podem estar 

emocionalmente alteradas, devido a problemas familiares entre outros; 3. Cognitivo: a 

criança pode ser imatura ou ter deficiência mental; 4. Escolar: o problema pode ser causado 

pelo tipo de método pedagógico utilizado pela escola, mudanças freqüentes de escola e 

substituições de professores; 5. Processamento Auditivo: os problemas de aprendizagem 

parecem se originar principalmente de uma incapacidade em utilizar efetivamente o canal 

auditivo. 
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 Diferentes profissionais, psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos e educadores, têm 

se dedicado ao estudo dos Distúrbios de Aprendizado e cada um avalia a criança sob um 

ponto de vista e com um instrumento que não é comum a todos.  Essa múltipla visão da 

criança e do distúrbio de aprendizagem gera uma visão recortada da mesma e, muitas vezes 

dificulta a elaboração de programas de intervenção adequados às suas necessidades.   

 O desenvolvimento da função auditiva, da fala e da linguagem é de grande 

importância para a aprendizagem, pois possibilita a expressão de conhecimentos, podendo 

interferir no desempenho acadêmico, psíquico e social do indivíduo (Coimbra, 2005; 

Northern, Downs, 2005; Valente, 2006).  

 A audiologia, por sua vez, estuda o distúrbio de aprendizagem, enfatizando que 

essas dificuldades podem ter sua origem em problemas periféricos (perdas auditivas de 

diferentes graus e origens; problemas de postura e equilíbrio) ou em problemas centrais 

(dificuldades em processar as informações auditivas, falhas no desenvolvimento de 

habilidades auditivas centrais). Os problemas relacionados às habilidades auditivas centrais 

- denominadas transtornos do Processamento Auditivo Central [TPA(C)], caracterizam 

crianças que apresentam distúrbios de aprendizado na leitura e escrita, além de distúrbios da 

linguagem, que podem ter sua origem na forma como o sistema nervoso auditivo central 

trabalha a informação que recebe via órgão da audição. 

 

 O Processamento Auditivo (central - PA(C)) é a área da audiologia que estuda os 

processos pelos quais um estímulo sonoro é decifrado e interpretado na via auditiva. A 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 1995) definiu processamento 

Auditivo como “mecanismos e processos do sistema nervoso auditivo responsáveis pelos 

fenômenos de localização, discriminação, reconhecimento, aspectos temporais da audição, 
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que incluem resolução temporal, mascaramento temporal, ordenação e integração temporal, 

e performance auditiva com mensagem competitiva e de baixa redundância”. 

 Em 2005 a ASHA, publicou um novo documento em que estabelece que “a triagem 

para TPA(C) requer observação sistemática do comportamento e/ ou o desempenho em 

testes da função auditiva para identificar aqueles indivíduos que são de risco para esse 

transtorno. Em geral, são usados, questionários de triagem, listas de verificação (check list), 

e medidas comportamentais que avaliam o comportamento auditivo relacionados ao 

desempenho acadêmico, as habilidades de escuta e a comunicação”. 

 Na literatura, encontramos algumas propostas de triagem escolar para identificação 

de estudantes portadores TPA(C), dentre elas, temos: Screening of Central Auditory 

Nervous (SCAN) – elaborado por Keith (1986), o Screening Auditory Attention Test, 

(SAAT) de  Cherry(1980) e ,Avaliação simplificada do processamento auditivo central, por 

Pereira (1993);  e o SCAN – versão brasileira, proposto por Zaidan (2001).  

Para Bess e Humes (1998), um programa de triagem adequado consistiria em um 

método importante na identificação e no tratamento de alterações auditivas. Sua função 

seria avaliar uma alteração de maneira simples, rápida, segura e eficaz em relação ao custo, 

visando minimizar as conseqüências de uma perda auditiva ou de alteração de habilidades 

auditivas, para que suas conseqüências possam ser minimizadas ou prevenidas.   

 Entre os princípios desses protocolos, a ASHA (2005) estabelece que devem avaliar 

diferentes processos auditivos centrais; devem atender as informações normativas dos 

testes;  e que os resultados dos testes devem ser vistos como uma parte de uma avaliação 

multifacetada das queixas e sintomas de um indivíduo. 

 Os testes que são usados para compor uma bateria de triagem dos TPA(c) podem ser 

individualizados e baseados nos objetivos do examinador e nas necessidades do 
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paciente/sujeito examinado. Testes de discriminação auditiva avaliam a habilidade do 

sujeito em diferenciar estímulos acústicos similares que se diferenciem em um parâmetro; 

Testes de processamento temporal avaliam a habilidade para analisar eventos acústicos ao 

longo do tempo; Testes de interação binaural avaliam os processos binaurais que são 

dependentes das diferenças de tempo ou intensidade do estimulo acústico.  

 Crianças com transtorno de Processamento Auditivo são caracterizadas por 

apresentarem limiares auditivos tonais dentro ou próximos da normalidade, Por outro lado, 

podem apresentar algumas dificuldades em habilidades auditivas, tais como: compreensão 

de fala, especialmente na presença de mensagem competitiva ou com ruído de fundo, seguir 

instruções verbais, entender fala rápida ou de baixa redundância, realizar associação som-

símbolo, discriminação fonêmica, memória auditiva e concentração (Jerger e Musiek, 

2000). 

 O uso de uma bateria de testes que avaliam diferentes habilidades do Processamento 

Auditivo Central pode servir como uma forma de triagem nas escolas, a fim de detectar 

crianças com problemas de aprendizagem, de origem auditiva. As recomendações da ASHA 

(2005) mostram a necessidade de testes que avaliem habilidades como a localização sonora, 

a memória seqüencial auditiva e a discriminação auditiva, e que ao mesmo tempo atendam 

aos princípios de um programa de triagem, conforme citado por Bess e Humes (1998). Um 

protocolo de triagem para TPA(C) deve ser constituído por testes que permitam identificar, 

com segurança e confiabilidade, as crianças com dificuldades nessa área, e, ao mesmo 

tempo, realizar esses procedimentos na própria escola, para maior envolvimento dos 

professores e pais das crianças.  

 Nesse sentido, o programa de triagem de TPA(C), visa justamente identificar e 

prevenir dificuldades de aquisição de fala e no desenvolvimento da linguagem. Um 

programa de triagem de processamento ou auditiva escolar, implantado na própria escola, 
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pode facilitar a detecção de alterações auditivas e garantir uma assessoria especializada 

(Ferreira, 2004).  

Buscando desenhar um protocolo de triagem de TPA(C) que identifique crianças 

suspeitas de serem portadoras desse tipo de problema, testes comportamentais que avaliam 

as habilidades auditivas de localização da fonte sonora, seqüência e ordenação temporal e 

discriminação auditiva para fonemas foram elaborados. Associado a esses testes um 

questionário baseado em sintomas comportamentais comuns a crianças com TPA(C) foi 

elaborado para ser respondido pelos pais e uma pergunta sobre como a criança aprende foi 

feita aos professores. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral desta pesquisa é investigar o desempenho de crianças entre 7 e 11 

anos para os testes de: localização da fonte sonora, organização acústico – motor e 

discriminação auditiva para fonemas.  

 
Objetivos Específicos: 

 
A. Descrever os resultados do desempenho das crianças nos diferentes testes em função da 

série em que estão matriculadas. 

B. Analisar a relação entre o desempenho das crianças nos diferentes testes com: 

•  A presença ou ausência de queixa auditiva. 

• A presença ou ausência de queixa quanto ao comportamento auditivo, postura e 

equilíbrio; 



 7 

• A presença ou ausência de queixa quanto a linguagem e aprendizagem; 

• A presença ou ausência de queixa quanto ao histórico gestacional e ao 

nascimento; 

• A presença ou ausência de queixa dos professores quanto ao desempenho 

escolar da criança. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

_______________________________________________ 
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Neste capítulo são apresentados estudos que se relacionam com os temas de interesse 

desta pesquisa. Foram organizados de modo a privilegiar o encadeamento das idéias dos 

autores e não a cronologia das obras.  

 

2.1. Processamento Auditivo  

 

 Processamento auditivo, de acordo com a American Speech-Language and Hearing 

Association - ASHA (2005) refere-se à eficiência e eficácia com as quais o sistema nervoso 

central utiliza a informação auditiva.  

 

 Nesse documento, a ASHA apresenta o resultado de um grupo de trabalho que 

redigiu um consenso sobre a avaliação do processamento auditivo. É dividido em vários 

capítulos onde são discutidos terminologia, conceito, diagnóstico, interpretação e futuras 

pesquisas. Em relação à terminologia, a ASHA (2005) sugere que os termos processamento 

auditivo e processamento auditivo central sejam ambos utilizados na área, e considerados, 

portanto, sinônimos. O documento reafirma a definição da ASHA (1995)  referindo que 

processamento auditivo são os mecanismos e processos responsáveis pelos seguintes 

fenômenos: localização e lateralização do som, discriminação auditiva, reconhecimento de 

padrões auditivos, aspectos temporais da audição (integração temporal, discriminação 

temporal, ordem e mascaramento temporal), e desempenho auditivo com sinais acústicos 

competitivos (incluindo a escuta dicótica1) e degradados.  Um dos pontos mais incisivos do 

documento diz respeito à natureza do distúrbio do processamento auditivo e a exposição 

clara de que os termos processamento auditivo e processamento lingüístico não são 

sinônimos, embora distúrbios de audição e de linguagem apresentem comorbidades. Refere 

                                        
1 Escuta dicótica – habilidade de ouvir e responder a dois estímulos de fala diferentes apresentados 
simultaneamente. 
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também que o transtorno do processamento auditivo central [TPA(C)] é um déficit no 

processamento neural do estímulo auditivo, não sendo causado por fatores cognitivos, de 

linguagem, entre outros, desta forma, embora o TPA possa coexistir com distúrbios de 

linguagem, de aprendizagem e de comunicação, não é resultado destes.  

 Em virtude dos estudos da Neurociência básica, evidenciando que não há apenas 

uma área do cérebro como responsiva para a modalidade auditiva, os autores do documento 

afirmam que não é possível, neuropsicologicamente, uma definição específica para a 

modalidade auditiva como critério de diagnóstico de TPA(C). Portanto, é reconhecido que 

indivíduos com TPA(C) exibem déficits no processamento sensorial que são mais 

pronunciados na modalidade auditiva e, em alguns indivíduos, pode ser específico para a 

modalidade auditiva. A criança com TPA(C) primário pode ter inúmeras dificuldades na 

aprendizagem, fala, linguagem e relações sociais. Por outro lado, não se deve assumir 

automaticamente que um TPA(C) é a causa de todas as dificuldades de linguagem ou de 

cognição, sem demonstrar, por meio de apropriadas medidas de diagnóstico auditivo, que há 

a presença de um distúrbio auditivo.  

 

 No que se refere ao diagnóstico do processamento auditivo, o documento da ASHA 

(2005) expõe, como principais sinais e sintomas de TPA(C) a presença de um ou mais dos 

seguintes comportamentos: dificuldade em compreender a fala no ruído, em ambientes 

reverberantes ou em situações competitivas; respostas inconsistentes ou inapropriadas ao 

estímulo auditivo; solicitação de repetição da mensagem falada dizendo: ”hã?”, “o quê?”; 

dificuldade em prestar atenção, distraem-se com facilidade, dificuldade em localizar a fonte 

sonora; dificuldade em seguir direções e ordens complexas; dificuldade em aprender 

músicas ou ritmos; habilidades musicais e de canto ruins e outras dificuldades de 

aprendizagem associadas.  
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 Alguns pontos importantes da prática diária de avaliação são apontados pela ASHA 

(2005) como função do audiologista (fonoaudiólogo especialista em audição), pois cabe a 

ele ser sensível às individualidades de cada sujeito, observando o desenvolvimento 

lingüístico, motivação, atenção, influências da idade mental, língua nativa, cultura e fatores 

socioeconômicos. Aqueles sujeitos que têm prescrição de medicamentos para ansiedade, 

transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, entre outros distúrbios, devem realizar a 

avaliação com o uso da medicação.  O método de cada teste deve ser aplicado conforme 

definido na pesquisa original do teste, ou como especificado na literatura ou no seu manual 

de aplicação. O tempo de duração das sessões deve estar apropriado ao nível atencional e de 

motivação do sujeito em avaliação. Segundo o documento, quando há prejuízos de fala e 

linguagem, intelectual ou psicológico, a avaliação desses aspectos deve preceder a avaliação 

do processamento auditivo.  

 

 Em relação às influências do sistema auditivo periférico na avaliação do sistema 

auditivo central, é referido que a avaliação audiológica básica deve ser sempre realizada e 

previamente à aplicação dos testes auditivos centrais. Deve-se ter muito cuidado na 

interpretação da avaliação do processamento auditivo de sujeitos com perda auditiva 

periférica; a ASHA (2005) destaca que há indícios de distúrbios centrais se houver perda 

auditiva periférica simétrica, com avaliação do processamento auditivo assimétrico, ou se 

houver perda auditiva periférica assimétrica, com resultados da avaliação do processamento 

auditivo evidenciando alterações na orelha melhor, na avaliação periférica.  

 

 A bateria de testes da avaliação do processamento auditivo citada pela ASHA 

(2005) é a mesma já exposta pelo consenso da Academia Americana de Audiologia (Jerger 
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e Musiek, 2000), devendo incluir testes de discriminação auditiva, de processamento 

temporal, dicóticos, de interação binaural e monoaurais de baixa redundância. 

 Os testes eletrofisiológicos devem ser realizados em crianças abaixo de sete anos, 

quando a avaliação comportamental é inconclusiva, quando há suspeita de alterações 

neurológicas ou quando há necessidade de confirmação dos achados comportamentais. A 

interpretação da avaliação deve ser realizada de duas formas: 1) interpretação absoluta ou 

baseada nos padrões de normalidade - refere-se ao julgamento do desempenho do indivíduo 

em relação a dados de grupos normais e 2) interpretação relativa ou baseada no paciente - 

refere-se ao julgamento do desempenho do indivíduo para sua própria linha de base. Pode 

incluir: análise intrateste, interteste e análise das avaliações de outras áreas não audiológicas 

como: avaliação de linguagem, funções sensoriais multimodais, testes psicoeducacionais, 

testes cognitivos, entre outros. 

 Há distúrbio do processamento auditivo quando houver, no sujeito avaliado, dois ou 

mais testes com, no mínimo, dois desvios padrões abaixo da média. Quando há apenas um 

teste rebaixado na bateria, o audiologista deve se possível, aplicar outro teste que avalie a 

mesma função para confirmação dos achados; da mesma forma caso o desempenho seja três 

desvios padrões abaixo da média ou se houve significantes dificuldades funcionais no 

comportamento auditivo. No que diz respeito à utilização de modelos para diagnóstico 

diferencial [subtipos de TPA(C)], a ASHA (2005) refere que não há aceitação uniforme das 

classificações existentes até o momento, e que são necessárias mais pesquisas relacionadas 

a estes aspectos. O documento aponta como perspectivas de futuras pesquisas os seguintes 

pontos: 1) desenvolver um modelo testável de TPA para resolver as controvérsias de 

multimodalidade; 2) desenvolver testes comportamentais baseados em princípios 

psicofísicos que aceitem medidas psicométricas, que tenham validade conhecida para a 

disfunção no sistema nervoso auditivo central e que possam ser vendidos comercialmente 
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para a prática clínica; 3) desenvolver métodos de triagem auditiva eficazes; 4) incluir 

métodos de neuroimagem no protocolo de avaliação do processamento auditivo; 5) 

estabelecer relação entre os vários testes da bateria e os níveis lingüísticos, de aprendizagem 

e de seqüelas na comunicação e 6) estabelecer eficiência da reabilitação, em relação à 

freqüência, à intensidade e à duração dos programas de tratamentos. 

 

2.2. Características de Alteração de Processamento Auditivo  

 

São considerados portadores de disfunção auditiva central ou desordem do 

processamento auditivo, os indivíduos que tendem a apresentar manifestações 

comportamentais características, que podem ocorrer de forma isolada ou associada: quanto 

à comunicação oral (problemas de linguagem expressiva envolvendo estruturas gramaticais, 

dificuldade em compreender a fala em ambiente ruidoso e/ou palavras com duplo sentido); 

quanto à comunicação escrita (inversões de letras, orientação espacial, disgrafias, 

dificuldade na compreensão do texto lido); quanto ao comportamento social (distração, 

agitação ou retraimento, desajuste, tendência ao isolamento devido às frustrações 

escolares); quanto ao desempenho escolar (rebaixamento em leitura, gramática, matemática 

e ortografia, variando quanto à posição que ocupa na sala, tamanho da classe, nível de ruído 

ambiental); quanto à audição (atenção ao som prejudicada, dificuldade de escuta em 

ambiente ruidoso) (Pereira,1996). 

 

 De acordo com Munhoz et al. (2000), na análise dos resultados da avaliação do 

processamento auditivo é muito importante levar em consideração alguns aspectos como: 

interferência dos limiares tonais nos testes; interferência da atenção sustentada; maturação e 

adoção de um marco teórico que subsidie a análise da função auditiva. 
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 A interferência da atenção sustentada justifica-se pela não manutenção da vigilância 

e falta de inibição de estímulos interferentes por períodos mais longos, que podem levar o 

examinando a exibir dificuldades para responder aos testes, fazendo com que os resultados 

sejam, equivocadamente, interpretados como distúrbios do processamento auditivo. No 

entanto, convém ressaltar a importância da análise qualitativa das respostas apresentadas, a 

fim de que desvios de atenção sustentada não sejam confundidos com desvio de atenção 

seletiva (Munhoz et al., 2000). 

 

 Com relação à maturação, a análise dos resultados deve ser feita de maneira 

criteriosa. Os efeitos da maturação sobre os resultados dos testes utilizados devem ser 

considerados antes de qualquer interpretação precipitada, já que, apesar dos tratos pré-

talâmicos estarem maduros antes dos cinco ou seis anos, a maturação do corpo caloso e de 

certas áreas de associação auditiva só se inicia a partir dos sete anos, podendo perdurar até 

por volta dos 10 aos 12 anos de idade, ou ainda mais tarde (Chermak e Musiek, 1997). 

 

 Quanto à adoção de um marco teórico que subsidie a análise da função auditiva 

central, tem-se adotado os fundamentos teóricos das três unidades funcionais do cérebro, 

propostos por Luria (1966), com o objetivo de avaliar as funções auditivas e suas 

integrações com outras modalidades sensoriais, no intuito de compreender o funcionamento 

global do examinando e não categorizar as falhas apresentadas como distúrbios de 

processamento auditivo. Avaliar não se restringe a determinar déficits funcionais que 

exigem cuidados. O processo de avaliação desempenha o papel de determinar as habilidades 

preservadas e as modalidades preferenciais de aprendizagem. 
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 Observa-se na prática clínica fonoaudiológica uma inter-relação entre a audição e a 

linguagem, em que é necessária uma integridade do sistema auditivo periférico e central, 

bem como das áreas cognitivas, lingüísticas e psíquicas de cada um dos indivíduos, a fim de 

que possam se comunicar por meio da linguagem verbal (Balen, 1997). 

 

 A principal fonte para aquisição da linguagem é a audição. A integridade do sistema 

auditivo é necessária para que o indivíduo organize as sensações vivenciadas em um 

sistema de linguagem. Indivíduos que não apresentam habilidades em detectar sons 

apresentarão dificuldades na aquisição da linguagem (Sloan, 1991). 

 

 Katz (1991) afirmou que problemas na audição periférica não podem, por si só, 

explicar todas as dificuldades auditivas que as crianças apresentam. Ele faz um alerta às 

influências do distúrbio no sistema nervoso central e enfatizou a importância que os 

fonoaudiólogos têm na avaliação e acompanhamento das crianças com limitações nas 

habilidades de atenção, decodificação, compreensão, memorização, manipulação e uso 

efetivo das informações auditivas. 

 A interdependência da audição, linguagem e aprendizagem devem ser evidenciadas 

na abordagem para o diagnóstico dos distúrbios do processamento auditivo; ou seja, 

simplesmente identificar a presença ou ausência de um distúrbio de fala não basta: o 

distúrbio deve ser qualificado com a finalidade única de prover uma intervenção eficiente e 

um planejamento educacional satisfatório. 

 Analisando a tendência de respostas apresentadas nos testes, procuramos levantar 

dados qualitativos, entre eles: tipos específicos de erros (omissões, substituições fonêmicas, 

substituições de palavras por aproximação sintagmática ou paradigmática, perseverações ou 
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contaminações); tempo e latência para a resposta e utilização de pistas auxiliares 

(subvocalização, apoio articulatório e/ou digital). 

 A partir da obtenção deste conjunto de dados, teremos informações valiosas sobre o 

comportamento do indivíduo e possível localização de alterações no sistema nervoso 

central, bem como sobre suas habilidades e o tipo de potencial a ser utilizado em seu 

processo de reeducação. 

 

 A noção de padrões ou subperfis de Distúrbios do Processamento Auditivo é cada 

vez mais aceita (Ferre, 1997); e essa noção é baseada na compreensão da neurofisiologia e 

da neuroanatomia auditivas, que possibilita a inferência na natureza subliminar dos 

distúrbios, a discussão dos comportamentos de fala e linguagem e as possíveis correlações 

com comportamentos sociais e acadêmicos. 

 

Um modelo de categorização de Distúrbios de Processamento Auditivo foi 

introduzido por Ferre em 1997, Bellis em 1996, e modificado por Bellis em 2005) Nesse 

modelo, dados eletrofisiológicos e anatômicos são combinados com achados clínicos e 

educacionais para fornecer diretrizes necessárias para a categorização dos distúrbios em 

cinco subperfis: 

 

1ª Déficit de Decodificação: os indivíduos com déficit de decodificação auditiva têm 

dificuldades para analisar as características acústicas dos sons da fala (Munhoz et al. ,2000); 

exibem dificuldades em tarefas nas quais terão que reconhecer e discriminar sons; tendem a 

entender mal as palavras ouvidas, solicitando repetições freqüentes; costumam ser descritos 

por pais e professores como tendo dificuldade para ouvir, principalmente em ambientes 
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ruidosos; seu vocabulário é restrito e muitas vezes apresentam substituições de letras na 

escrita.  

2ª Déficit de Associação Auditiva: os indivíduos com déficit de associação auditiva 

têm dificuldade em aplicar as regras da língua à informação auditiva de entrada; costumam 

ter dificuldades específicas em compreender a linguagem, geralmente em emissões mais 

complexas, e apresentam vocabulário restrito, inespecífico e ambíguo; seu desempenho é 

prejudicado na compreensão de homônimos, anedotas, sarcasmos e expressões idiomáticas 

(propensão a entender “ao pé da letra”); tendem a solicitar explicações mais detalhadas, 

dizendo não haver entendido a mensagem; com freqüência têm déficit de memória de curto 

prazo; podem ter um início de vida acadêmica sem problemas, mas, tão logo a demanda 

lingüística aumente, as dificuldades costumam emergir.  

3ª Déficit de Integração Auditiva: os indivíduos com déficit de integração auditiva 

apresentam dificuldades em integrar estímulos auditivos com estímulos visuais e/ou táteis, e 

em integrar informação auditiva verbal com não verbal; podem mostrar dificuldades em 

compreender e conceituar linguagem simbólica gestual ou corporal, e em perceber traços 

supra-segmentais da fala e seus aspectos gestáltico; costumam ter déficit na leitura e na 

escrita, uma vez que a relação fonema-grafema pode não ser estável e imediata.  

4ª Déficit de Organização de Saída: os indivíduos com déficit de organização de saída 

têm dificuldades em organizar, seqüencializar, planejar e/ou emitir respostas. Em geral, 

demonstram desempenho pobre em tarefas nas quais o sucesso depende de habilidades de 

planejamento e execução motora; pais relatam dificuldades em seguir ordens longas e com 

muitas partes, baixa iniciativa, esquecimentos freqüentes e desorganização; apresentam 

dificuldades em linguagem expressiva, articulação, grafia e em ortografia. As habilidades 

que dependem da memória e da representação fonológica de longo prazo são 

freqüentemente rebaixadas.  
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5ª Déficit Não-verbal: os indivíduos com déficit não-verbal apresentam dificuldade 

em identificar e/ou utilizar as características supra-segmentais de um enunciado, em 

resgatar e emitir palavras que exprimam seus pensamentos e sentimentos com exatidão, e 

em usar meios alternativos de comunicação; em geral, não percebem os aspectos afetivo-

emocionais da linguagem e apresentam pouca flexibilidade sob o ponto de vista pessoal e 

social; podem apresentar dificuldade em entender sarcasmos e palavras ou expressões 

ambíguas; como ocorre no déficit de integração, são descritas inabilidades no 

reconhecimento de padrões gestáltico; à avaliação do processamento auditivo apresentam 

escores rebaixados nos testes de processamento temporal nos dois tipos de respostas, verbal 

e com mímica, podendo a mímica estar mais afetada; geralmente apresentam respostas 

perseverativas e detalhistas, procurando explicitar suas dificuldades repetindo-as muitas 

vezes, parte a parte. 

 

Bellis (1996) e Ferre (1997) afirmaram que as crianças com distúrbio do 

processamento auditivo apresentam memória auditiva limitada, dificuldade de identificar a 

idéia principal de um enunciado, baixa capacidade de interpretação de palavras, frases, 

anedotas, metáforas, trocadilhos e analogias de sentido ambíguo, alteração na emissão 

verbal e dificuldade de resgate verbal. 

 

Alvarez, Caetano e Nastas (1997) comentaram que as causas das desordens no 

processamento auditivo podem ser as mais diversas, destacando as freqüentes otites na 

primeira infância, febres altas e contínuas, distúrbios específicos no desenvolvimento da 

função auditiva, disfunções subclínicas, ou mesmo pequenas lesões em alguma etapa das 

vias auditivas e/ou privação sensorial auditiva durante a primeira infância. 
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Chermak e Musiek (1997) afirmaram que o diagnóstico precoce de desordem de 

processamento auditivo em crianças pode diminuir as implicações na vida acadêmica e 

social do indivíduo, já que o impacto desse tipo de desordem no real processamento da 

informação auditiva varia de ouvinte para ouvinte e de situação para situação. 

 

Civitella e Costa (1997) relataram que a avaliação do processamento auditivo (PA) ou 

avaliação da percepção auditiva, tem sido muito comentada em crianças que “ouvem bem”, 

no que diz respeito à acuidade, porém apresentam características que nos levam a optar por 

essa complementação na avaliação da linguagem. Destacaram, ainda, que as crianças 

encaminhadas para avaliação do processamento auditivo central apresentam, em geral, 

queixas referentes ao desenvolvimento da linguagem e/ou habilidades escolares, muitas 

vezes sem um diagnóstico etiológico definido. 

 

Lopes (2000) propôs uma bateria de testes para ser usada como triagem do 

processamento auditivo, que contém os procedimentos de localização auditiva em cinco 

direções, pesquisa do Reflexo Cócleo-Palpebral, testes de Organização Acústico-Motora, 

Fala no Ruído, Fala Filtrada e Dicótico de Dígitos. A autora aplicou a proposta em 20 

crianças de oito anos de idade, que freqüentavam a 2ª série do Ensino Fundamental, sendo 

10 com queixa de dificuldades de aprendizagem e 10 sem essa queixa. Concluiu que a 

proposta não foi eficaz para identificar as crianças com alterações centrais da audição nem 

diferenciar crianças com e sem dificuldades de aprendizagem. 

 

Ribas-Guimarães (2000), ao avaliar 16 crianças com histórico de atraso no 

desenvolvimento da linguagem oral e 10 crianças sem esse histórico, encontrou alterações 

no processamento auditivo em todas as crianças do segundo grupo. Para tanto, utilizou os 
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testes de localização da fonte sonora em cinco direções, memória seqüencial verbal e não-

verbal, identificação de sentenças com mensagem competitiva pediátrico (PSI), sons 

ambientais competitivos (CES) e dicótico de dígitos. Porém, a autora não deixou claro nessa 

publicação quais seriam os testes em que essas crianças apresentaram alterações, bem como 

os escores de acertos/erros de cada grupo. 

 

Sanches e Alvarez (2000) avaliaram o Processamento Auditivo Central em sete 

escolares diagnosticados como portadores de Transtorno de Aprendizagem e em processo 

de reabilitação tradicional há no mínimo um ano. A amostra constou de três crianças do 

sexo feminino e quatro do sexo masculino, com idades de nove anos e cinco meses a 12 

anos e 10 meses. Todas as elas foram submetidas à Audiometria Tonal Liminar, 

Imitanciometria, Limiar de Reconhecimento de Fala, Índice Percentual de Reconhecimento 

de Fala, Tarefa de Localização de Fonte Sonora, Dicótico de Dígitos, Fala no Ruído, Fala 

Filtrada, Fusão Binaural; Pitch Pattern Sequence (PPS) e Dissílabos Alternados (SSW). 

Com relação ao desempenho das crianças nos testes, as sete apresentaram resultados abaixo 

do padrão da normalidade para o teste Fala no Ruído; seis apresentaram resultados abaixo 

do padrão da normalidade para o teste Dicótico de Dígitos e quatro apresentaram resultados 

abaixo do padrão da normalidade para o teste de Fala Filtrada. Analisando os resultados, as 

autoras formularam várias hipóteses, dentre as quais a de que o resultado dos testes Fala no 

Ruído e a modalidades do PPS representariam um déficit subjacente ao transtorno de 

aprendizagem padrão, já que se apresentaram alterados em todos os indivíduos.  

Apesar da população examinada não ter sido ampla o suficiente para que se postule 

que exista uma dificuldade auditiva básica em todos os casos de transtorno de 

aprendizagem, foi possível observar que existe, sim, a ocorrência de dificuldades no 

processamento das informações auditivas em indivíduos portadores de transtorno de 
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aprendizagem, seja como causa principal desse transtorno ou não. Finalmente, as autoras 

sugeriram que a avaliação comportamental do processamento auditivo seja proposta como 

rotina na avaliação de indivíduos com transtorno de aprendizagem, já que os dados obtidos 

oferecem uma melhor compreensão da extensão e natureza de suas dificuldades, além de 

representar um importante delineamento para o processo terapêutico. 

 

2.3. Protocolos de Triagem Auditiva de Processamento Auditivo (PAC). 

 

Triagem é o processo de aplicação de medidas rápidas e simples em um grande 

número de indivíduos, na qual serão identificadas, com algum grau de confiabilidade e 

validade, as alterações da função testada (Northern e Downs, 1989). 

 

Para Bess e Humes (1998), um programa de triagem adequado consistiria em um 

método importante na identificação e no tratamento de alterações auditivas. Sua função 

seria avaliar uma alteração de maneira simples, rápida, segura e eficaz em relação ao custo, 

visando minimizar as conseqüências de uma perda auditiva ou de alteração de orelha média, 

para que estas não produzam uma deficiência. 

  

Para Barret (1989), a triagem deve apenas identificar aqueles indivíduos que 

apresentaram risco de alteração auditiva, com o objetivo de alertar e levantar áreas de 

preocupação, e não de diagnosticar o problema. 

 

Davis (1993), Lichtig e Carvalho (1997) sugeriram que a triagem auditiva fosse 

realizada periodicamente com alunos da fase escolar e pré-escolar, porém uma atuação 
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anterior seria imprescindível, como orientação a pais, professores e profissionais que 

eventualmente atenderiam estas crianças.  

 

O objetivo da triagem, segundo Bellis e Burke (1996), é oferecer informações 

preliminares sobre as características do indivíduo, principalmente aquelas que podem 

interferir em sua saúde, educação ou bem estar. Assim, os procedimentos de triagem não 

devem ser usados com propósitos diagnósticos e sim para auxiliar os profissionais da saúde 

e educação a determinar se e quando uma avaliação completa é necessária.  

Bellis (2003) defendeu a aplicação de um programa de triagem de PAC, uma vez que 

muitas crianças podem aí apresentar um distúrbio. Um programa de triagem diminui o 

número de avaliações desnecessárias, reduzindo o tempo e custo do investimento; a 

identificação de uma alteração do PA(C) pode minimizar os efeitos psicológicos causados 

pela sua presença e identificar crianças que podem necessitar de intervenção médica. Além 

disso, permite promover um planejamento educacional criterioso para seus portadores e 

conscientizar pais e profissionais da educação sobre os efeitos adversos dos distúrbios do 

PAC sobre a aprendizagem. 

 

A literatura mostra que nem todas as crianças que estão na escola necessitam passar 

por um protocolo de triagem para detectar TPA(C); mas aquelas que apresentem 

determinadas manifestações comportamentais deveriam ser submetidas a esse 

procedimento, pois seriam consideradas de risco para TPA(C), (Keller, 1992). 

Johnson, Benson e Seaton (1997) descreveram as características que uma criança com 

desordem de processamento auditivo pode apresentar: 

- atenção ou concentração pobre; 

- respostas inconsistentes para o estímulo sonoro;  
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- dificuldade para localizar o som; 

- histórico de infecção crônica e flutuação da audição; 

- dificuldades acadêmicas; 

- linguagem pobre; 

- freqüentemente pede para repetir o que lhe foi dito; 

- dificuldade para determinar a direção (direita ou esquerda). 

 

Machado e Pereira (1997) afirmaram que crianças com TPA(C) trazem como 

características: 

- déficit na discriminação auditiva de figura–fundo; 

- dificuldade na localização da fonte sonora; 

- dificuldade na atenção auditiva; 

- dificuldade em reconhecer seqüências auditivas; 

- dificuldade de reconhecer palavras e frases na presença de ruído; 

- dificuldade em ouvir/compreender em ambiente ruidoso; 

- limitação de memória e evocação; 

- dificuldade em associação entre fonema/grafema, e 

- atraso no desenvolvimento de linguagem, não compatível com o nível de 

 inteligência e audição periférica. 

 

Assim, indivíduos com TPA(C) podem apresentar problemas de leitura, escrita, fala 

(por exemplo, habilidade fraca em discriminar fonema), linguagem e/ou dificuldades 

comportamentais (Machado e Pereira, 1997; Northern, 1989). 
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Além dos problemas até aqui relatados, Pereira (1997) destacou que existem outras 

queixas acadêmicas comuns às crianças com TPA(C). São elas: 

- atenção curta; 

- inabilidade em compreender instruções verbais longas e curtas; 

- dificuldade de entender palavras de duplo sentido; 

- dificuldade de combinar partes de palavras; 

- dificuldade de combinar frases com mensagens competitivas; 

- inabilidade de perceber sons semelhantes ou no início ou no final de palavras; 

- dificuldades em sintetizar ou analisar palavras desconhecidas; 

- dificuldades em correlacionar os componentes visuais com auditivos; 

- lembrar o nome do alfabeto ou palavras; 

- dificuldade de soletrar, dentre outros. 

 

A mesma autora comenta que as crianças com TPA(C) podem ainda apresentar como 

sintomatologia: falta de apreciação à música, dificuldade para seguir conversa ao telefone, 

dificuldade em tomar nota, dificuldade em aprender uma língua estrangeira ou cursos 

técnicos, nos quais, a linguagem seja pouco familiar, problemas de organização, dificuldade 

em direcionar, manter ou dividir a atenção, problemas comportamentais, sociais ou 

psicológicos, dentre outros. 

 

Tendo em vista a aprendizagem, Schochat (1996) descreveu quais manifestações 

comportamentais os indivíduos com desordem de processamento auditivo central podem 

apresentar: 

- quanto à comunicação oral, podem apresentar problemas de produção de fala 

envolvendo os sons /r/ e /l/, problemas de linguagem expressiva envolvendo regras de 
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língua, dificuldade em manter concentração em um ambiente ruidoso, dificuldade de 

compreender palavras de duplos sentidos (piadas); 

- quanto à comunicação escrita, podem apresentar problemas de inversão de letras, 

dificuldades de orientação direita/esquerda e de compreender o que lêem, bem como 

disgrafias; 

- quanto ao comportamento social, podem apresentar-se distraídos, agitados, 

hiperativos, ou muito quietos; brincam com crianças mais novas ou com adultos mais 

tolerantes e possuem uma tendência ao isolamento, sentem-se frustrados ao notarem suas 

falhas na escola e no lar; 

- quanto ao desempenho escolar, podem mostrar-se inferiores em leitura, gramática, 

ortografia, matemática. 

Para avaliar as habilidades de PA, testes específicos começaram a ser criados desde a 

década de 50. Estes testes se subdividiram em testes de escuta diótica2, monótica3. 

Atualmente, existem poucos protocolos com o propósito de triagem da função 

auditiva central. As baterias disponíveis foram elaboradas para serem administradas em 

escolas e não necessitam equipamentos sofisticados como cabine acústica e audiômetro de 

dois canais (Keith, 1988). 

 

No ano de 1986, Keith desenvolveu uma bateria de testes denominada SCAN – A 

Screening Test for Auditory Processing Disorders, idealizada para detectar, por meio de um 

método rápido, uniforme e padronizado, possíveis causas relacionadas às dificuldades de 

                                        
2Escuta Diótica – condição em que o paciente deve responder a sinais acústicos  idênticos apresentados a  
ambas as orelhas simultâneamente. Stach, B –Comprehensive Dictionary of Audiology. Baltimore, Willians 
and Wilkins, 1997,p.62 
 
3 Escuta Monótica  -  condição em que  o paciente deve responder a diferentes sinais acústicos apresentados em 
uma das orelhas simultâneamente. Stach, B –Comprehensive Dictionary of Audiology. Baltimore, Willians and 
Wilkins, 1997,p.134 
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socialização, de linguagem e de baixo desempenho acadêmico de crianças em idade escolar. 

A duração do teste é de aproximadamente 20 minutos, podendo ser administrado em sala 

silenciosa, necessitando apenas de um aparelho de som estereofônico portátil e de dois 

conjuntos de fones de ouvido (Keith,1986). Esse procedimento foi padronizado em 1034 

crianças com desempenho escolar normal, de três a onze anos de idade. O SCAN é 

composto de três subtestes: palavras competitivas, fala no ruído e fala filtrada. 

Os objetivos do SCAN são: (a) determinar a presença de possível disfunção do 

sistema nervoso auditivo central pela avaliação da maturação auditiva; (b) identificar 

crianças de risco para alterações de processamento auditivo ou de linguagem receptiva, que 

podem vir a necessitar de avaliações audiológica e de linguagem adicionais; (c) identificar 

crianças que poderiam se beneficiar de estratégias específicas de reabilitação (Keith et al., 

1989). 

Além do SCAN, há outras propostas de triagem das habilidades do PAC. Uma delas é 

o SAAT – Selective Attention Auditory Test (Teste de Atenção Auditiva Seletiva), 

desenvolvido por Cherry (1980). O SAAT é composto de duas partes: (1) lista de 25 

palavras monossilábicas gravadas no silêncio, com o objetivo de fornecer ao avaliador um 

índice de reconhecimento de fala em porcentagem de acertos, e (2) lista de palavras 

gravadas na presença de um distrator semântico ao fundo, na relação sinal/ruído de 0 dB, 

com a finalidade de obter um índice de escuta seletiva, também em porcentagem de acertos. 

O SAAT tem duração de 8 minutos e pode ser realizado em sala silenciosa com o auxílio de 

um gravador e fones de ouvido. 

 

Pereira (1993) propôs um processo de triagem das habilidades auditivas sem a 

utilização de audiômetro ou quaisquer equipamentos sofisticados. O procedimento consistia 

em três testes:  
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- memória seqüencial para sons verbais, no qual o examinador fala para a criança três 

seqüências utilizando as sílabas “pa”, “ta” e “ca”, organizadas de maneira diferente em cada 

seqüência, tendo a criança que repetir; 

- memória seqüencial para sons não-verbais, em que o examinador produz três 

seqüências utilizando os instrumentos “agogô pequeno”, “apito” e “chaves”, organizados de 

maneira diferente em cada seqüência, tendo a criança que repetir; 

- localização sonora em cinco direções; neste o examinador deve utilizar um som de 

freqüência aguda e intensidade variada, a fim que avaliar se a criança é capaz de localizar as 

cinco direções onde o estimulo foi apresentado: direita, à frente, em cima, esquerda e atrás.   

 

Lopes e Santos (2000) propuseram como triagem de PAC, a aplicação do 

procedimento de localização sonora em cinco direções, pesquisa de Reflexo Cócleo-

Palpebral e os testes de Organização Acústico–Motora de Lefévre (1989) , Fala no Ruído de 

Kumabe (1999), Fala Filtrada de (Pereira e Schochat, 1997) e Dígitos Competitivos de 

Pereira (1993).  As autoras aplicaram essa proposta em 20 crianças de oito anos, sendo 10 

com queixa de aprendizagem e 10 sem queixa, regularmente matriculadas na 2ª. série do 

primeiro grau. Concluíram que o material utilizado na bateria proposta não foi eficiente 

para identificar crianças com alteração auditiva central e não se mostrou válido para 

diferenciar crianças com e sem dificuldades escolares. 

 

Costa (2000) estabeleceu um protocolo de triagem do processamento auditivo com a 

utilização dos testes Fala no Ruído, Fala Filtrada e Dicótico de Dígitos. A autora aplicou o 

protocolo em 20 crianças entre oito e nove anos, 10 com dificuldades escolares e 10 com 

rendimento escolar normal. O protocolo mostrou-se ineficaz para separar as crianças com e 

sem dificuldades escolares. 
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Zaidan (2001) elaborou uma bateria de testes de triagem da função auditiva para pré-

escolares e escolares, baseada no consagrado SCAN (Keith, 1986). Os testes foram 

desenvolvidos a partir de listas de palavras dissilábicas paroxítonas do português brasileiro, 

retiradas dos livros didáticos utilizados por crianças entre seis a onze anos e foneticamente 

balanceadas por um profissional lingüista. A bateria é composta por três subtestes, a saber: 

Fala Filtrada, Fala no Ruído e Palavras Competitivas. O material foi gravado em CD 

(compact disc) por um locutor profissional, tem um tempo total de 15 minutos e foi 

idealizado para ser apresentado sem a utilização de um audiômetro, o que facilita sua 

administração no próprio ambiente escolar. A bateria de triagem foi aperfeiçoada através de 

avaliação de 30 crianças e aplicada em outras 60 crianças com desenvolvimento normal. A 

análise da diferença entre as faixas etárias para cada subteste e também para o total da 

bateria foi realizada através do diagrama de dispersão, mostrando que somente o subteste 

Fala no Ruído não foi efetivo para diferenciar as faixas etárias. Foi realizada também 

avaliação de 10 crianças com diagnóstico de Desordem do Processamento Auditivo (DPA) 

e o seu desempenho foi comparado às 60 crianças normais, mostrando que, de maneira 

geral, as crianças com diagnóstico de DPA obtiveram um desempenho inferior às normais. 

A autora concluiu que a bateria foi testada, aperfeiçoada e considerada adequada com base 

nos resultados obtidos nos pré-escolares e escolares entre seis a onze anos com 

desenvolvimento normal. Além disso, Zaidan a considerou sensível, já que crianças com 

diagnóstico de DPA apresentaram desempenho pior que o grupo com desenvolvimento 

normal. 

 

Capovilla (2004) realizou uma análise do trabalho de Zaidan (2001) a fim de 

esclarecer alguns pontos que pareceram obscuros naquela pesquisa. O autor utilizou os 
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dados brutos das avaliações de Zaidan e aplicou testes estatísticos mais condizentes com a 

realidade da amostra, mais especificamente, seguidas de análises de comparação de pares, 

controlando o efeito da idade como co-variante. A partir dessas análises, chegou aos 

seguintes resultados: 1) a bateria como um todo, assim como cada teste isoladamente, foi 

capaz de discriminar entre as diferentes faixas etárias das 60 crianças normais entre seis e 

onze anos de idade, havendo uma tendência geral de alta freqüência de acertos como função 

da idade; 2) o desempenho entre os gêneros foi semelhante em todas as situações da bateria; 

3) a bateria como um todo, assim como cada teste isoladamente, foi capaz de discriminar as 

crianças normais (N=60) das com diagnóstico de desordem de processamento auditivo 

(N=11). 

Assim, o autor concluiu que a bateria de Avaliação Comportamental do 

Processamento Auditivo de Zaidan (2001) é válida e eficaz, tanto para analisar o efeito da 

faixa etária quanto para diferenciar as crianças normais das que apresentam distúrbio do 

processamento auditivo.  

 

2.4. Percepção Auditiva e Discriminação Auditiva 

 

Segundo Stach (1997), percepção auditiva pode ser definida como a consciência, o 

reconhecimento e a interpretação do estímulo auditivo recebido no cérebro. O mesmo autor 

define discriminação auditiva como um processo perceptual pelo qual um indivíduo 

distingue e diferencia sons e palavras. 

  

Bellis (1996) observou que um sistema íntegro é responsável para que várias 

habilidades do indivíduo se desenvolvam adequadamente para realização de algumas 

funções. Dentre elas estão: localização (determinar local ou origem da fonte sonora); figura-
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fundo (identificar sinal de fala na presença de outros sons); integração binaural (reconhecer 

estímulos apresentados, de forma simultânea ou alternada, em ambas as orelhas); 

fechamento (reconhecer sinal acústico quando parte dele é omitida); discriminação 

(diferenciar som); memória (armazenar e reter estímulo acústico); atenção (deter-se em um 

determinado som por um dado período de tempo); combinação (formar palavras a partir de 

fonemas); associação (estabelecer relações não lingüísticas – estimulo e fonte sonora) e 

compreensão (estabelecer relações lingüísticas – estímulo e significado). 

A autora afirma, ainda, que o processamento temporal refere-se aos aspectos do sinal 

acustico relacionados com o tempo. O processamento temporal é importante para uma 

grande variedade de tarefas de escuta como percepção de fala e de música. Um intervalo de 

2  milissegundos (ms) entre dois sons é suficiente para determinar que dois estímulos estão 

presentes e não um, mas é preciso aproximadamente 20 ms de intervalo interestímulos para 

o ouvinte perceber qual dos dois sons foi o primeiro. As habilidades de localização e 

lateralização são cruciais na habilidade de detectar um sinal no ruído.  

  

 Gama (1994) relatou que o processo de percepção auditiva é necessário para a 

compreensão do desenvolvimento da fala, que depende diretamente da percepção dos seus 

sons. Também comentou que a linguagem é o meio de manifestação de todo nosso 

conhecimento adquirido pela percepção, e a expressão de nossas sensações mais internas e 

subjetivas, tais como as necessidades, anseios, idéias. A linguagem pode assumir, 

basicamente, duas formas de se expressar: a não verbal e a verbal, sendo que, na primeira, 

está contida toda e qualquer forma de expressão que não utilize como meio da fala.  
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Segundo Zigmond (1969), a discriminação auditiva é a habilidade que diferencia um 

som do outro e distinguidos pequenas diferenças nos sons. Problemas dessa ordem podem 

ser identificados em crianças que apresentam: 

 - confusão e troca de fonemas quando de sua enunciação; ex: /pote/  /bote/;  

 - dificuldade na associação dos fonemas (sons) aos grafemas (letras) correspondentes, 

com problemas para a aprendizagem da leitura e escrita. 

O autor ainda enfatiza que o desenvolvimento das habilidades auditivas e de 

discriminação são necessárias para que a criança não tenha dificuldade para a leitura e na 

pronúncia de palavras. Estas habilidades fazem com que as crianças não tenham dificuldade 

em diferenciar sons auditivos, visuais (letras), e no reconhecimento e compreensão de 

palavras novas. 

 

Autores como Forgus (1971), Hebb (1971), Day (1969) e Rock (1975) apud Gama 

(1994), descreveram a percepção como processo no qual um organismo recebe e extrai 

informações do ambiente. A aprendizagem é o processo na qual essa informação é 

adquirida através da experiência do sujeito, tornando-se parte do armazenamento de fatos 

no organismo, que se torna um grande conjunto que inclui subconjuntos, da aprendizagem e 

do pensamento, no ato total de extrair informações. O mais complexo desses processos é o 

pensamento – que é cognitivo -, ou seja, atividade cuja ocorrência participa nos momentos 

de resolver problemas (memória). 

 

 Erber (1982) descreveu quatro etapas que ocorrem na percepção da fala e dos sons: 

 - na primeira etapa ocorre a detecção da presença ou ausência de um estímulo 

 verbal; 

 - na segunda, ocorre a discriminação entre estímulos verbais diferentes ou  iguais; 
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 - na terceira, haverá um reconhecimento na identificação das características da 

 fala; e, 

 - na quarta, a compreensão, o entendimento das palavras ou unidades grandes de 

 fala. 

 Além dessas quatro etapas, outros componentes do processamento auditivo estão 

presentes e desempenham um importante papel no ato de ouvir. São eles: a localização da 

fonte de produção do som, a atenção seletiva (figura-fundo), a memória mediata 

(armazenamento temporário de eventos ocorridos recentementes) e imediata 

(armazenamento permanente de eventos ocorridos no passado). 

 

Boothroyd (1986) descreveu as habilidades necessárias para a interpretação de um 

som ouvido: detecção, sensação, discriminação, localização, reconhecimento, compreensão, 

atenção e memória. 

A consciência fonológica refere-se à habilidade de perceber os sons do discurso, 

independentemente dos seus significados. Quando esta habilidade inclui a percepção de que 

as palavras podem ser divididas em uma seqüência de fonemas, esta sensibilidade refinada 

passa a se denominada de consciência fonêmica (Snow, Burns e Griffin, 1998). 

 

 É importante notar que a consciência fonológica difere da instrução fônica. A 

consciência fonológica envolve a manipulação auditiva e oral dos sons. A instrução fônica é 

o ensino da relação entre as letras e os sons, a emissão dos sons associados às letras (Snider, 

1995).  É um sistema de ensino da leitura, que constrói sobre o princípio alfabético um 

sistema onde um componente central é o ensino das correspondências entre letras ou grupos 

de letras e a forma como são pronunciados (Adams, 1990). A consciência fonológica e a 

instrução fônica são intimamente relacionadas, mas não são a mesma coisa.  
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 Enquanto as crianças crescem, entretanto, sua consciência fonológica não se 

desenvolve necessariamente na direção da sofisticada consciência fonêmica. Todavia, a 

consciência fonêmica de uma criança que entra na escola é a habilidade mais proximamente 

relacionada ao sucesso na aprendizagem da leitura, pois é necessário entender os fonemas 

para compreender os princípios alfabéticos, que estão na base do nosso sistema de língua 

escrita (Adams,1990; Stanovich,1986). 

 Os primeiros passos na leitura dependem de se ter alguma compreensão da estrutura 

interna das palavras, e a instrução explícita das habilidades da consciência fonológica é 

muito eficaz em promover os passos iniciais da leitura. Porém, a instrução específica de 

leitura, que consiste em ensinar as relações letra-som, parece fortalecer a consciência 

fonológica e, em particular, a consciência fonêmica mais sofisticada (Snow, Burns e 

Griffin, 1998). 

 

 Yavas, Hernandorena e Lamprecht (1992) comentaram que a maioria das crianças 

tem pelo menos algumas dificuldades no nível fonológico da linguagem, ou seja, no seu 

conhecimento dos segmentos fonéticos e das regras fonológicas, ou na maneira como 

utilizam esse conhecimento.  Para avaliar o sistema fonológico das crianças propõem um 

protocolo que se divide em três tarefas: repetição; fala espontânea e nomeação espontânea. 

A análise é realizada a partir da teoria dos traços contrastivos, de Chomsky e Halle. 

  

Carpenter (1976) investigou as habilidades da discriminação auditiva para estímulos 

de fala em crianças de quatro, cinco, e seis anos de idade, através de um teste de 

discriminação com seis pares de palavras apresentadas a partir de uma gravação.  As 

palavras apresentavam diferenças acústicas e fonéticas entre si. Os pares formados eram: 
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tail/pail; fig/fib;  seat/sheet; stable /staple; base/bait; e hid/hit. Os três primeiros pares eram 

distintos entre si devido às suas diferenças espectrais e os três últimos pelas diferenças de 

duração. Os resultados indicaram que todos as crianças (de quatro a seis anos)  

discriminaram os pares de palavras com diferenças acústicas de forma bastante adequada 

mas não tiveram desempenho tão bom quando as diferenças eram de duração. 

 Muitas crianças com dificuldade de aprendizagem demonstram dificuldade com as 

habilidades da consciência fonológica (Shaywitz, 1996). Muitas também têm tal dificuldade 

sem apresentar outras características de dificuldades de aprendizagem. Embora a falta da 

consciência fonêmica tenha uma relação com a dificuldade de aquisição da habilidade da 

leitura, esta falta não deve necessariamente ser interpretada como uma dificuldade. 

(Fletcher et al., 1994). 

  

2.5.  O uso do questionário nos protocolos de triagem de TPA(C) 

 

 Segundo Kemper et al. (2004), são comuns programas de triagem auditiva e visual 

para crianças em idade escolar, mas pouco se sabe sobre seu impacto. Com o objetivo de 

avaliar o Programa de Triagem no Estado do Michigan (EUA), bem como o desempenho 

dos funcionários da equipe local de saúde que realizam as triagens das crianças em idade 

escolar usando um protocolo padrão, os autores realizaram entrevistas com esses técnicos, 

para investigar os resultados da triagem durante o período escolar de 2000-2001. Também 

fizeram um levantamento dos registros dessas triagens e entrevistas por telefone com pais 

de crianças que obtiveram resultados alterados nos exames. De acordo com os registros, o 

acompanhamento depois de um teste de triagem alterada era baixo (27%). No entanto, a 

maioria dos pais relatou que houve acompanhamento (74%), e muitos informaram que, 

como conseqüência, procuraram tratamento (50%). O estudo concluiu que a probabilidade 
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de existir acompanhamento diminuía com o aumento da série escolar; entretanto, a 

proporção dos que receberam tratamento não variou com a série escolar. Diante dos 

resultados, os autores afirmaram que a triagem escolar parece ser uma função importante da 

saúde pública. 

 

 Slotw e Snnenberg (1991) estudaram as habilidades de memória seqüencial auditiva 

em 15 crianças com história de alterações de linguagem na pré–escola e as compararam 

com 15 crianças do grupo controle, que não apresentavam alterações de linguagem na 

triagem de processamento auditivo. Utilizaram também um questionário que foi enviado 

aos pais e professores para determinar se a criança aparesentava dificuldade acadêmica e em 

que área. A bateria de triagem incluiu a avaliação de símbolos, sílabas, palavras, sentenças e 

ordens em tarefas de memória sequencial auditiva. Todos os cinco subtestes diferenciaram, 

de forma significativa, os sujeitos do grupo com história de alterações de linguagem na pré–

escola e do controle. Os questionários enviados aos pais e professores revelaram que muitos 

dos sujeitos apresentavam, pelo menos, uma área de dificuldade acadêmica.  

 

 Garcia (2001) estudou, a partir de medidas comportamentais, os mecanismos e 

processos envolvidos no processamento auditivo de crianças sem e com distúrbio de 

aprendizagem, sendo 20 do sexo feminino e 20 do sexo masculino, com idade entre dez 

anos e 11 meses. Todas foram submetidos às provas de localização da fonte – sonora, 

memória seqüencial para sons não-verbais, memória seqüencial para sons verbais, teste 

Pediátrico de Inteligibilidade de Fala, teste Dicótico de Dígitos e teste de Fusão Auditiva na 

condição binaural e monoaural. A pesquisadora utilizou também um questionario dirigido 

para o professor e coordenador, relacionado com a presença de queixa de aprendizagem, e 

um questionário aplicado aos pais (entrevista),  buscando dados sobre a ausência de queixa 
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familiar na história clínica do paciente. Os questionários mostraram-se eficazes para 

diferenciar as crianças com queixas de alterações de processamento auditivo e linguagem. 

 

 Campos (2000) estudou 37 crianças com idade entre sete e doze anos, sem 

comprometimentos emocionais e neurológicos e sem alterações de fala e linguagem. 

Aplicou o teste de Logoaudiometria Pediátrica, como triagem de Processamento Auditivo 

Central nos escolares, e um questionário dirigido a fim de destacar alterações motoras, 

neurológicas, de fala e linguagem. Através de um questionário aplicado aos professores e 

aos pais, sobre o desempenho escolar da criança,  levantou dados a respeito do 

desenvolvimento acadêmico dessas crianças. Observou que os pais e professores sao bons 

sinalizadores das caracteristicas ou sintomas que destacam as crianças com alterações de 

Processamento Auditivo Central e que suas respostas são importantes juntamente com os 

procedimentos de avaliação de PAC. 

  

 No estudo realizado por Cristofolini e Magni (2002) com 26 professores de 1ª à 4ª 

séries, no total de 12 escolas da rede municipal da cidade de Rodeio-SC,  foi aplicado um 

questionário aberto, individualmente, caracterizado como entrevista, contendo cinco 

perguntas, gravadas em fita cassete e posteriormente transcritas. O objetivo do estudo foi 

verificar o conhecimento sobre a deficiência auditiva e suas implicações para o 

desenvolvimento global de uma criança. A análise demonstrou que esses profissionais 

apresentam pouco conhecimento dos temas tratados, poucos conhecem a avaliação 

audiológica básica, sendo que somente dois relataram experiências com alunos portadores 

de deficiência auditiva, experiência expostas de maneira negativa. Todos, porém, 

reconheceram essa carência de conhecimento e a importância da parceria com o 
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fonoaudiólogo. No término do trabalho, as autoras elaboraram uma apostila para os 

professores, explicando os temas abordados nas entrevistas. 

 

 Ribas (1999) realizou um trabalho de pesquisa com 460 professores da  rede de 

ensino pública e particular de Curitiba-PR, tendo como objetivo verificar a condição que 

esses profissionais apresentam para perceber, em seus alunos, pequenas alterações auditivas 

que estejam prejudicando o processo ensino-aprendizagem. Por meio de um questionário, 

foram coletados dados a respeito do conhecimento que os docentes possuem sobre: a 

importância da audição para o desenvolvimento da linguagem no processo ensino-

aprendizagem; os sinais indicadores de provável alteração auditiva em crianças e os 

recursos disponíveis para a avaliação e/ou encaminhamento de crianças que apresentem  

sinais de alteração. Os dados coletados do questionário indicaram que o professor primário 

tem pouco conhecimento sobre o tema e que 62% dos profissionais reconhecem a 

importância da audição para o processo da linguagem e dos conteúdos propostos pela 

escola; porém, 79% não realizavam em sala de aula atividades voltadas para a percepção 

auditiva, e somente 13% encaminhavam para a avaliação auditiva crianças com problemas 

de aprendizagem. Quando questionados sobre a existência de sinais indicativos de que a 

percepção auditiva da criança em fase escolar não se encontrava adequada (exemplos: falta 

de interesse e cooperação; deficiência na fala, como troca, distorção de fonemas; falta de 

atenção; erros de grafia; etc.), somente 22%  do grupo conseguiram definir três ou mais 

sinais que indiquem um suposto problema auditivo na criança. O autor concluiu que os 

docentes não estão suficientemente capacitados para perceber em seus alunos alterações 

auditivas e não relacionavam, na maioria das vezes, o fracasso escolar a prováveis 

dificuldades de audição, pois, durante sua formação, não recebem informações sobre o 

tema.  
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2.6.  Crianças com Transtornos de Processamento Auditivo 

 

Crianças com Transtornos de Processamento Auditivo Central apresentam várias 

características e comportamentos similares a crianças classificadas como portadoras de 

dificuldades de Aprendizagem.   

 

Willeford (1985) relatou que um grande número de crianças está sob suspeita de 

distúrbios auditivos centrais, embora o resultado de testes neurológicos esteja dentro do 

esperado. Estas crianças apresentam linguagem pobre e habilidades auditivas diminuídas 

em qualidade e, embora tenham nível de inteligência normal, seu desempenho acadêmico 

apresenta-se abaixo do potencial esperado. Apresentam audição periférica normal em testes 

tradicionais, demonstrando boa compreensão da fala em ambientes silenciosos, mas 

mostram muita dificuldade em ambientes ruidosos ou com ruído competitivo. 

Crianças com TPA(C) apresentam uma série de sinais que levam a suspeitar de um 

distúrbio na modalidade auditiva. Parecem não ouvir ou compreender o que lhes é dito, 

mesmo quando olhando para o falante. Outras vezes parecem ouvir mas não entender. 

Contudo, em circunstâncias ideais de escuta, elas ouvem e entendem muito bem. 

 

Keith (1989) comentou que, entre as diversas condições que facilitam o aprendizado 

de uma criança, ela precisa de boa audição e de ser capaz de manter a atenção auditiva por 

longos períodos de tempo na escola. Deve ainda ser capaz de aprender sob condições 

ambientais ruidosas, classes muito grandes, onde a voz do professor compete com ruído de 

fundo. 

Segundo o autor, as características de crianças com problemas de PAC são: maioria 

de sexo masculino, limiares auditivos normais, respondem de forma inconsistente a 
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estímulos auditivos, apresentam tempo de atenção curto, cansam-se logo frente a atividades 

longas ou complexas, distraem-se facilmente com estímulos verbais e auditivos. Além 

desses sintomas, podem apresentar problemas com a localização auditiva, podem ter 

sensibilidade alterada para sons de intensidade elevada, podem ter dificuldade em seguir 

instruções verbais, problemas de memória a curto ou longo prazo, demoram mais tempo 

para dar resposta, apresentam habilidades auditivas pobres, têm dificuldade em relacionar o 

que  ouvem com a escrita e podem não compreender piadas ou frases engraçadas. 

O mesmo autor destacou que as principais queixas dos pais a respeito destas crianças 

são as dificuldades escolares, mesmo tendo boa audição e inteligência normal. Comentou 

que muitas crianças que apresentam atrasos de aquisição de linguagem, da leitura, e que têm 

dificuldades escolares, podem ter problemas de processamento auditivo central. Porém, 

muitas crianças que adquirem essas habilidades sem problemas também podem ter um 

distúrbio de processamento auditivo. Assim como os distúrbios de aprendizagem, os 

problemas perceptuais auditivos podem existir associados a outros fatores, tais como: 

problemas neurológicos, condições sociais, problemas emocionais e orgânicos (perdas 

auditivas periféricas, condutivas ou neurossensoriais) e fatores genéticos. 

 

Alvarez, Caetano e Nastas (1997) comentaram que as causas dos transtornos no 

processamento auditivo podem ser as mais diversas, destacando as freqüentes otites na 

primeira infância, febres altas e contínuas, distúrbios específicos no desenvolvimento da 

função auditiva, disfunções subclínicas, ou mesmo pequenas lesões em alguma etapa das 

vias auditivas e/ou privação sensorial auditiva durante a primeira infância. 

 



 40 

Musiek e Geurkink (1980) notaram que crianças com distúrbio de aprendizagem 

apresentavam dificuldade para responder ao teste de Padrão de Freqüência por meio da 

nomeação, o que não ocorreu com a resposta do tipo “humming” (murmúrio/imitação). 

 

Myklebust e Johnson (1983) chamaram a atenção para o fato de que, muitas vezes, 

uma criança com distúrbio de aprendizagem é rotulada como “lenta ou preguiçosa”, 

quando, na realidade, não é nenhuma das duas coisas. Esses rótulos exercem um efeito 

adverso sobre a aprendizagem futura, a autopercepção e os sentimentos de valor pessoal. 

 

Katz e Kusnierczyk (1993) caracterizaram crianças com Distúrbio de Processamento 

Auditivo Central como “maus” ouvintes, que se distraem facilmente, insuficientes em 

aprendizado, que apresentam dificuldades para seguir direções, apresentam tempo de 

atenção curto, e outros comportamentos que interferem nos processos de aprendizado e de 

comunicação. 

  

De acordo com Pereira e Schochat (1997), desordem de Processamento Auditivo 

Central (PAC) é a dificuldade em lidar com as informações que chegam pela audição. Esta 

disfunção difere da surdez, pois a criança pode ter audição normal e dificuldade para 

compreender o que é falado. Uma avaliação de audição com o fonoaudiólogo, que inclua 

testes para avaliar a audição central, se faz necessária para detectar esta disfunção. 

Segundo as autoras, estas crianças se atrapalham ao contar uma história ou dar um 

recado; têm dificuldades em aprender a ler e a escrever; escrevem de forma desorganizada 

(letra feia) e apresentam problemas de memória. Quanto à audição, têm dificuldades de 

escutar em ambientes ruidosos, ou escutam, mas não entendem o que é falado. 
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Para estas estudiosas, a otite média durante os primeiros anos de vida, além da 

privação sensorial, a assimetria sensorial entre as orelhas e a flutuação da audição, contribui 

para acentuar os danos ao estabelecimento das habilidades auditivas necessárias ao 

processamento auditivo: localização auditiva, figura–fundo, memória auditiva, 

discriminação auditiva, análise e síntese auditiva. 

 

Dias Netto (2000) constatou que a respiração bucal acarreta, entre outras alterações, 

otites de repetição, que são consideradas fatores importantes para possíveis 

comprometimentos no processamento auditivo central. Avaliou 27 indivíduos com idade 

entre seis e oito anos, sendo 16 respiradores bucais e 11 nasais. Submetidos à triagem 

audiológica, todos apresentaram respostas normais e sem alterações na fala. Submetendo-os 

à triagem de Processamento Auditivo Central, proposta por Pereira (1993), o autor observou 

que os respiradores bucais, quando comparados aos respiradores nasais, apresentaram 

maiores alterações nas provas de Processamento Auditivo Central. 

 

2.7.  Distúrbio de postura e equilíbrio e dificuldades de aprendizagem 

 

Além das questões auditivas centrais, a literatura enfatiza a importância da integridade 

da audição periférica e do sistema vestibular nas crianças pré-escolares e escolares. 

Formigoni (1998), Ganança et al (2000) comentaram que os sintomas provocados pelos 

distúrbios vestibulares dificultam as relações espaciais e o adequado contato com o meio 

ambiente, comprometendo a aprendizagem da criança e sua habilidade de comunicação. 

Além do retardo na aquisição da linguagem (maior facilidade de compreensão do que de 

expressão), as crianças com vestibulopatias periféricas podem apresentar retardo motor, 

atraso para ficar na posição ereta e andar . 
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Campos et al (1996) mostraram que em crianças de idade escolar, esses sintomas 

podem influenciar algumas fases do desenvolvimento infantil, gerando alterações de postura 

corporal, equilíbrio físico e coordenação motora, que são fundamentais na aquisição do 

aprendizado da linguagem oral e escrita.  

Essas dificuldades de aprendizagem em crianças com distúrbios vestibulares podem 

ser explicadas pela inabilidade para realizar movimentos coordenados e a concepção 

imprecisa de sua própria posição espacial, já que o sistema postural atua sobre os 

mecanismos de aprendizagem por meio de integrações sensoriais provenientes 

fundamentalmente de aferências proprioceptivas, vestibulares e visuais. O sistema 

vestibular permite, direta ou indiretamente, a percepção da noção espacial e temporal nas 

sucessivas etapas do desenvolvimento. 

Para Santos et al (2003) os distúrbios vestibulares na infância estão associados ao 

desenvolvimento de reações emocionais e alterações comportamentais que podem 

prejudicar a inserção da criança em seu meio social. 

Franco; Panhoca (2007) estudaram a função vestibular em 50 crianças entre 7 e 12 

anos, que freqüentavam escolas públicas de Piracicaba durante os anos de 2004 e 2005. Os 

procedimentos utilizados foram: anamnese; exame otorrinolaringológico; exame 

audiológico e avaliação vestibular. Os resultados mostraram que das crianças avaliadas, 

62,0% não relataram dificuldades escolares e 38,0% referiram ter dificuldades. A queixa 

geral mais comum foi de tontura (36,0%), e o sintoma mais comum no ambiente escolar foi 

de cefaléia (50,0%). Encontraram 74,2% de exame vestibular normal nas crianças sem 

dificuldades escolares e 31,6% de normalidade nas crianças com dificuldades. Encontraram 

alterações vestibulares de origem periférica irritativa tanto unilateral como bilateral, num 

total de 68,4% para as crianças com dificuldades escolares e um total de 25,8% para 
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crianças sem dificuldades escolares. Concluíram que a queixa de atordoamento, o sintoma 

de náuseas e as dificuldades em ler e copiar foram estatisticamente significantes. 
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3. MÉTODO 
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 Esta é uma pesquisa exploratória, descritiva e quantitativa. Os dados somente foram 

coletados após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP, sob 

protocolo No. 027/2007 (Anexo I). 

 

 De acordo com as normas preconizadas para experiências utilizando seres humanos, 

os pais e/ou responsáveis pelos participantes assinaram o “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido” (Anexo II). 

 

 3.1.Composição da Casuística 

 

 A presente pesquisa foi realizada com 60 crianças matriculadas em uma escola 

particular, situada na região sul da cidade de São Paulo (no bairro do Capão Redondo).  

A escola é composta por 2.470 alunos, cursando desde o jardim I até o ensino médio. Esta 

tem como objetivo na educação infantil, o desenvolvimento integral da criança em seus 

aspectos físicos, artístico – musical, religioso, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade. 

 A escola faz parte do programa de inclusão de crianças especiais. Tendo 

acompanhamento com professores especialistas para estas crianças (ex: paralisia cerebral, 

autismo e síndrome de Down). 

  Em primeiro momento foi realizado contato com a diretora para apresentar o projeto 

da pesquisa e solicitar sua autorização para realizá-la. Após a autorização da diretoria da 

escola, foi enviado convite aos pais das crianças matriculadas nos anos 2o. a 5o.para que 

participassem de uma palestra onde seria explicada a pesquisa a ser realizada. Esta reunião 

ocorreu na presença da professora responsável pela sala, durante a reunião semestral de pais 

e mestres. Foram convidadas 285 crianças, entre sete e 11anos, matriculadas entre o 2º. Ano 
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(antiga 1ª. série do ensino fundamental) e o 5º. ano (antiga 4ª. série do ensino fundamental). 

Dessas 285 crianças, um total de 100 crianças, foram  autorizadas a comparecer para a 

avaliação.  

 Foram selecionadas as crianças que atenderam ao seguinte critério de inclusão:  

- meato acústico externo sem impedimentos à realização do exame audiométrico e 

timpanométrico; 

- limiares audiométricos dentro dos padrões de normalidade em ambas as orelhas baseado 

no critério de Northern e Downs (1991) - média tonal de 15 dB NA paras freqüências de 

1000, 2000, 4000 Hz; 

- timpanometria tipo A em ambas as orelhas; 

- ausência de histórico clínico de alterações do sistema nervoso central 

 

 3.2.Procedimentos de Coleta de Dados 

 

 3.2.1. Coleta de Inclusão 

 

Os sujeitos dessa pesquisa foram submetidos aos seguintes procedimentos: 

 

A) Avaliação audiológica básica:  

 

1) Inspeção visual do meato acústico externo: para determinação da adequação do meato 

acústico externo para a triagem audiométrica e timpanométrica. Esta avaliação foi realizada 

pelo médico otorrinolaringologista (ORL) ou pela pesquisadora. Na Inspeção visual do 

meato acústico externo 48 crianças apresentaram MAE em condições técnicas para o teste, 
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e 12 apresentavam impedimento por acúmulo de cera. Nessas 12 crianças, o médico ORL 

realizou o procedimento para a retirada da cera.   

 

2) Audiometria tonal liminar: a medida do limiar audiométrico por via aérea, foi realizada 

sob fones supra-aurais, em cabina audiométrica móvel, modelo Redusom RO80, calibrada 

segundo as exigências do CFFa,  baseada na norma ISO 8253-1. Foram pesquisados os 

limiares das freqüências de 1000, 2000, 4000 e 6000 Hz em ambas as orelhas. Para  a 

pesquisa do limiar tonal foi utilizado o audiômetro clínico Beta Medical 6000 calibrado 

segundo o padrão ANSI S3.6 – 1989. As crianças foram orientadas a apertar o botão do 

sinalizador de resposta toda vez que escutassem um apito, e que esse som iria diminuindo 

de intensidade e ela deveria repetir essa atividade todas as vezes que ouvisse o estímulo, 

deixando de fazê-lo quando parassem de escutá-lo.  

 

3) Timpanometria: realizado com equipamento Hand Tymp – imitanciômetro, portátil 

Automático, marca Danplex, específico para triagem timpanométrica que permitiu 

determinar quais crianças apresentavam função de orelha média normal (curva tipo A - pico 

de máxima admitância com variação que não ultrapassasse +50 daPa ou -100 daPa e 

volume entre 0,3 e 1,05 ml). (Jerger, 1970).   

 Nos casos em a criança falhou na audiometria tonal e/ou timpanometria, os 

pais/responsáveis foram orientados a procurar atendimento médico. 
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 3.2.2. Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada em três etapas: 

 

 Etapa I - Levantamento de informações junto aos pais das crianças por meio de 

aplicação de questionário. 

 

 Questionário de triagem auditiva com os pais: Os pais responderam a um questionário 

(Quadro 1), com 24 questões, que coletavam informações sobre: a presença de queixa 

auditiva, o comportamento auditivo, postura e equilíbrio, linguagem e aprendizagem, 

histórico gestacional e ao nascimento. Esse questionário foi elaborado baseando-se nos 

materiais propostos por Bellis (2003), Fisher (1997) (Anexo V). O questionário foi aplicado 

em sala de aula, no dia da reunião de pais, em que a pesquisadora fez uma leitura, explicou 

como deveria ser preenchido e esclareceu as dúvidas. No caso dos pais que não 

compareceram à reunião foi agendando horário com estes para que respondessem o 

questionário. 

 Para fins de análise de resultados o questionário foi dividido em 4 blocos, que podem 

ser visualizados no quadro 2 

 Para análise do questionário foi considerado como suspeita de problema auditivo se o 

pai/responsável respondesse sim para as questões 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 16, 

17, 18,19, 22 e 24, e respostas não para as questões, 1, 14, 20, 21 e 23.  
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Quadro 1. Questionário de triagem auditiva periférica e central baseado em Bellis (2003) e 

Fisher (1997).  

Nome:  Idade: 

Sexo: Data nasc.: Data Triagem: 

Responsável:  Telefone: Celular: 

 Sim Não Não sei 

1. Seu filho ouve bem?    

2. Seu filho tem problemas de fala, linguagem ou aprendizagem?    

3. Seu filho tem ou teve muitos episódios de infecção de ouvido?    

4. Seu filho tem ou teve muitos episódios de infecção de 
garganta? 

   

5. Seu filho respira pela boca?    

6. Seu filho tem dor de ouvido?    

7. Seu filho reclama de barulho no ouvido?    

8. Seu filho fica com tontura com freqüência?     

9. Seu filho parece que ouve, mas não entende a informação?     

10. Seu filho precisa prestar muita atenção para assistir TV?    

11. Vocês têm na família pessoa (s) com perda auditiva?    

12. Na gravidez do seu filho, você teve alguma destas doenças:    

a. Citomegalovirus    

                                      b. Rubéola    

                                      c. Sífilis    

                                      d. Herpes    

                                      e. Toxoplasmose    

13. Seu filho nasceu prematuro?    

14. Seu filho saiu da maternidade com você?    

15. Seu filho costuma fazer muito Hã, O que?    

16. Seu filho fala muito alto ou muito devagar?    

17. Seu filho é muito distraído, desatento?    

18. Seu filho cai muito?    

19. Seu filho é muito estabanado?    

20. Seu filho anda bem de bicicleta?    

21. Seu filho usa fones de ouvido para ouvir música?    

22. Seu filho gosta de musica? Sabe cantar ou dançar?    

23. Você acha que a fala/linguagem dele está dentro do esperado 
para a idade? 

   

24. Você acha que a audição dele(a) muda dia-a-dia?    
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Quadro 2. Agrupamento das questões em blocos que estavam relacionadas às 

queixas de audição, comportamento auditivo, postura e equilíbrio, linguagem e 

aprendizagem e histórico gestacional e ao nascimento. 

 Bloco I – Perguntas referentes á audição 

1. Seu filho ouve bem?  

3. Seu filho tem ou teve muitos episódios de infecção de ouvido? 

4. Seu filho tem ou teve muitos episódios de infecção de garganta? 
5. Seu filho respira pela boca? 
6. Seu filho tem dor de ouvido? 
7. Seu filho reclama de barulho no ouvido? 
8. Seu filho fica com tontura com freqüência?  
21. Seu filho usa fones de ouvido para ouvir música? 
24. Você acha que a audição dele(a) muda dia-a-dia? 

 

Bloco II – Perguntas relativas ao comportamento auditivo e à postura e equilíbrio 

9. Seu filho parece que ouve, mas não entende a informação?  
10. Seu filho precisa prestar muita atenção para assistir TV? 
15. Seu filho costuma fazer muito Hã, O que? 
16. Seu filho fala muito alto ou muito devagar? 
17. Seu filho é muito distraído, desatento? 
18. Seu filho cai muito? 
19. Seu filho é muito estabanado? 
20. Seu filho anda bem de bicicleta? 
22. Seu filho gosta de musica? Sabe cantar ou dançar? 

 

Bloco III – Dados relativos à linguagem e aprendizagem. 

23. Você acha que a fala/linguagem dele está dentro do esperado para a idade? 
2. Seu filho(a) tem problemas de fala, linguagem ou aprendizado?  

 

Bloco IV – Dados relativos ao histórico gestacional e ao nascimento 

11. Vocês têm na família pessoa (s) com perda auditiva? 
12. Na gravidez do seu filho, você teve alguma destas doenças: 

a. Citomegalovirus 
b. Rubéola 
c. Sífilis 
d. Herpes 
e. Toxoplasmose 

13. Seu filho nasceu prematuro? 
14. Seu filho saiu da maternidade com você? 
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 Etapa II – Pergunta aos professores sobre desempenho das crianças em situação 

de aprendizagem.  

 

 Cada professor recebeu uma lista com os nomes das crianças cujos pais consentiram a 

participar do estudo em questão. Foi solicitado que a professora anotasse, à frente do nome 

da criança, se, segundo sua opinião, a criança apresentava facilidade ou dificuldade para 

aprender.  (Anexo III) 

 

 Etapa III – Aplicação dos testes nas crianças  

 

Todas as crianças foram submetidas ao seguinte protocolo de avaliação: 

 

1) Teste de Localização da Fonte Sonora (Anexo IV): Utilizando-se um sino, percutido 

em cinco posições: direita, esquerda, em cima, embaixo e atrás. A criança foi orientada a 

indicar a direção de onde provinha o som, permanecendo de olhos fechados até o término 

do teste. Foi realizada uma demonstração prévia para garantir a compreensão do teste. Foi 

considerado critério de normalidade, acertar pelo menos 4 das 5 posições avaliadas 

(PEREIRA, 1993). No Quadro 3 é apresentada a notação gráfica das respostas solicitadas à 

criança. 

 

Quadro 3. Gráfico para registro das respostas para o teste de 
localização da fonte sonora. 
Direita 

 (  ) S (  )N 

Esquerda 

  (  ) S (  )N 

Em cima  

(  ) S (  )N 

Em baixo  

(  ) S (  )N 

Atrás 

 (  ) S (  )N 
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2) Teste de Organização Acústico-Motora – elaborado por Lefévre (1993), esse  teste visa 

avaliar a memória auditiva para seqüências de sons não verbais. Nesse procedimento a 

criança é instruída a ouvir uma seqüência de batidas em diferentes ritmos (sem pista 

visual ou tátil). Neste estudo as batidas foram apresentadas batendo-se a mão fechada 

sobre o tampo de uma carteira, onde a criança estava sentada. No Quadro 4 é possível 

visualizar as seqüências de ritmo que foram apresentadas às crianças, considerando-se a 

figura de uma bola preta como o estímulo sonoro e a linha reta como o tempo/intervalo 

entre os estímulos.  

O protocolo do teste prevê que seja realizada uma demonstração para garantir a 

compreensão do teste. Baseado em Lefevre (1993) foi considerado desempenho 

adequado, acertar pelo menos 5 das  6 seqüências apresentadas.  

 

Quadro 4. Gráfico para registro das respostas para o teste de organização acústico – motora 
Item Ritmo da batida Sim Não Necessita de 

apoio visual 

Item  1   ���    

Item 2. �          � �    

Item  3. ����     

Item 4 ��        ��    

Item  5 �  � �    

Item 6 � � � �    

 

3) Teste de Discriminação Auditiva de fonemas – baseado em trabalho de Carpenter 

(1976) , esse teste tem como objetivo avaliar o desempenho das crianças na tarefa de 

discriminação auditiva para a estímulos de fala e baseado nos protocolos que avaliam o 

desenvolvimento da habilidade da consciência fonológica. Neste teste, conjuntos de três 

palavras dissílabas, da quais uma se diferencia apenas pelo traço articulatório – ponto 

ou modo articulatório, são apresentadas a viva voz para a criança (sem apoio visual ou 
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tátil). A criança é solicitada a responder a três questões: 1. as palavras que você ouviu 

são todas iguais?; 2. qual das palavras é diferente? A primeira, a segunda ou a terceira?; 

3. Porque essa palavra é diferente?. São considerados fatores de análise os seguintes 

comportamentos: 

a) Se a criança usa apoio articulatório para reconhecer as diferenças auditivas entre as 

palavras apresentadas, ou seja, se a criança se apóia na pista articulatória para 

conseguir discriminar as palavras ouvidas; 

b) Se a criança identifica corretamente a palavra diferente, mas justifica sua escolha a 

partir do significado da palavra – pista semântica; 

c) Se a criança identifica corretamente a palavra diferente, justificando sua escolha a 

partir da pista fonológica. 

As respostas serão analisadas de acordo com o esperado para cada faixa etária em 

relação à aquisição do sistema fonológico e da consciência fonológica.   

 São consideradas adequadas aquelas que acertam 80% das respostas em cada item do 

teste.  

      Quadro 5. Gráfico para registro das respostas para o teste discriminação auditiva. 
A B C Igual/diferente Qual Porque? 

Cama Cama  Cana    

Calo Caro Calo    

Bala Bala Bola    

Poste Pote Pote    

Cinto Cinco Cinto    

Maca Mata Mata    

Mosca Mosca Maca    

Dona Doma Dona    

Saco Saco Sapo    

Nada Nata Nada    
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Os testes foram aplicados individualmente com cada criança, em uma sala silenciosa 

(local de culto da escola, ensaio musical), distante das salas de aula, revestida com carpetes 

e cortinas, sendo realizado no horário em que as crianças não se encontravam no recreio.  

  As avaliações foram realizadas no período de agosto de 2007 a outubro de 2007. 

 

 3.3. Análise dos resultados  

 

Os dados coletados foram analisados e apresentados em valores descritivos de 

porcentagem de ocorrência. Para as análises de relação entre duas variáveis foi aplicado o 

teste de Qui-quadrado e estabelecido o grau de significância em 5% (P ≤0,05). 

A análise de agrupamento foi utilizada para avaliar a relação entre as respostas dos 

pais aos questionários e o desempenho das crianças nos testes aplicados.  

 

1. Foi adotado o nível de significância de 5% (0,050), para a aplicação dos testes 

estatísticos, ou seja, quando o valor da significância calculada (p) for menor do que 5% 

(0,050), foi considerado uma diferença (ou relação) dita ‘estatisticamente significante’ 

(marcada em vermelho); e quando o valor da significância calculada (p) for igual ou maior 

do que 5% (0,050), foi denominado uma diferença (ou relação) dita ‘estatisticamente não-

significante’. Aplicação do Teste de Qui-quadrado, ajustado pela Estatística de Fisher, com 

o intuito de verificar-se o grau de associação entre as duas variáveis contrapostas. 

 

2. Foi aplicada a técnica de Análise de Agrupamentos (“Hiêrarchical Cluster 

Analysis”) pelo método “Linkage distance” utilizando a distância Euclideana com o 

objetivo de tentar formar grupos homogêneos quanto aos resultados das perguntas 
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respondidas pelos pais. Os resultados foram apresentados graficamente através de 

Dendogramas.  

 

3. O programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences), em sua versão 13.0, 

foi utilizado para a obtenção dos resultados. 
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4. RESULTADOS 

______________________________________________________ 
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Neste capitulo serão descritos os achados de resultados encontrados a partir do 

desempenho das crianças em diferentes testes de processamento auditivo. 

Para facilitar a leitura e a discussão dos resultados, as tabelas, quadros e/ou figuras 

serão agrupadas da seguinte forma: 

4.1 Caracterização da amostra e desempenho das crianças nos diferentes testes segundo a 

idade (em anos). 

4.2. Desempenho das crianças nos diferentes testes segundo seu nível de escolaridade; 

4.3. Desempenho das crianças nos diferentes testes segundo a resposta do professor para a 

questão ter ou não queixa de dificuldade de aprendizagem; 

4.4. Análise descritiva em valores de porcentagem do desempenho das crianças nos testes 

aplicados em relação com às respostas dos pais ao questionário aplicado.  

4.5. Análise por agrupamento segundo as respostas apresentadas no questionário aplicado 

aos pais. 

 

4.1 Caracterização da amostra e análise descritiva dos desempenho das crianças 

nos diferentes testes segundo a idade (em anos). 

 

A amostra foi constituída por 25 (41,6%) crianças do sexo feminino e 35 (58,4%) do 

sexo masculino. A idade das 60 crianças variou entre 7 a 11 anos com 7 anos (26,7%), com 

8 anos (21,7%), com 9 anos (15%), com 10 anos (35%) e 11 anos (1.6%).    

 
 
 
 
 



 58 

Tabela 1.Distribuição da amostra em 
valores de porcentagem quanto gênero  

Sexo N %  

F 25 41,6% 

M 35 58,4% 

 Total  60 100% 

 
 

Tabela 2. Distribuição da amostra em valores de 
porcentagem quanto à faixa etária (anos) e série em 
que está matriculado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Descrição dos resultados nos testes selecionados para avaliação das habilidades 
auditivas de localização da fonte sonora, discriminação auditiva e organização acústico-
motora das crianças que compuseram essa amostra. 
 Não Passaram     Passaram   TOTAIS  

Teste F ( % ) M ( % ) TOTAL F ( % ) M ( % ) TOTAL F ( % ) M ( % ) TOTAL 

Discriminação Auditiva 16,67 36,67 53,33 25,00 21,67 46,67 41,67 58,33 100,00 

Organização Acust. Motor 10,00 13,33 23,33 31,67 45,00 76,67 41,67 58,33 100,00 

Teste de Localização 10,00 15,00 25,00 31,67 43,33 75,00 41,67 58,33 100,00 

 
 

Tabela 4. Descrição dos resultados no teste de Localização da fonte sonora correlacionado 
com a faixa etária. 

 Teste de Localização 

 Não Passaram Passaram TOTAIS 

Faixa Etária Freq. Freq. ( % ) Freq. Freq. ( % ) Freq. Freq. ( % ) 

7 5 8,33 11 18,33 16 26,67 

8 2 3,33 11 18,33 13 21,67 

9 0 0,00 9 15,00 9 15,00 

10 7   14 23,33 21 35,00 

11 1 1,67 0 0,00 1 1,67 

Total 15 25 45 75 60 100 

 
 
 
 
 

  Idade (anos) Série   N % 

7 1ª. 16 26,7% 

8 2ª. 13 21,7% 

9 3ª. 9 15% 

10 4ª. 21 35% 

11 4ª  1 1,6% 

 Total  60 100% 
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Tabela 5. Descrição do resultado do Teste de Organização Acústico Motor X a faixa etária. 
 Organização Acust. Motor 

 Não Passaram Passaram TOTAIS 

Faixa Etária Freq. Freq. ( % ) Freq. Freq. ( % ) Freq. Freq. ( % ) 

7 5 8,33 11 18,33 16 26,67 

8 3 5,00 10 16,67 13 21,67 

9 0 0,00 9 15,00 9 15,00 

10 5 8,33 16 26,67 21 35,00 

11 1 1,67 0 0,00 1 1,67 

Total 14 23 46 77 60 100 

 
Tabela 6. Descrição do resultado do Teste de Discriminação Auditiva X a faixa etária. 

 Discriminação Auditiva 

 Não Passaram Passaram TOTAIS 

Faixa Etária Freq. Freq. ( % ) Freq. Freq. ( % ) Freq. Freq. ( % ) 

7 4 6,67 12 20,00 16 26,67 

8 5 8,33 8 13,33 13 21,67 

9 6 10,00 3 5,00 9 15,00 

10 12 20,00 9 15,00 21 35,00 

11 1 1,67 0 0,00 1 1,67 

Total 28 47 32 53 60 100 

 

 

  4.2. Desempenho das crianças nos diferentes testes segundo seu nível de 

escolaridade. 

Tabela 7. Análise das respostas das crianças, segundo 
o nível de escolaridade, para o Teste de Localização 
da fonte sonora 

Teste de Localização 
 

Adequado Não Adequado 
Total 

1ª/ 2ª 23 7 30 

3ª/ 4ª 22 8 30 

Total 45 15 60 

 Teste exato de Fisher p = 0,644 

 

Tabela 8. Análise das respostas das crianças, segundo 
o nível de escolaridade, para o Teste Acústico - Motor 

Teste Acústico – Motor 
 

Adequado Não Adequado 
Total 

1ª/ 2ª 22 8 30 

3ª/ 4ª 24 6 30 

Total 46 14 60 

p = 0,494 
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Tabela 9. Análise das respostas das crianças, 
segundo o nível de escolaridade, para o Teste 
Discriminação Auditiva de fonema . 

Teste Discriminação Auditiva 
 

Adequado Não Adequado 
Total 

1ª/ 2ª 19 11 30 

3ª/ 4ª 18 12 30 

Total 37 23 60 

p = 0,659 

 

4.3.Desempenho das crianças nos diferentes testes segundo a resposta do 

professor para a questão ter ou não queixa de dificuldade de aprendizagem. 

 
  Tabela 10. Resultado da pergunta aplicada   
  com os professores. 

 
 
 

 

 
 
 
Tabela 11. Análise das respostas das crianças para 
o Teste de Localização da fonte sonora, segundo a 
resposta do professor para a questão com queixa 
ou sem queixa de dificuldade de aprendizagem.  

Teste de Localização 
Queixa 

Normal Alterado 
Total 

com queixa 9 2 11 

sem queixa 36 13 49 

Total 45 15 60 

p = 0,510 

 

Tabela 12. Análise das respostas das crianças, para 
o Teste Acústico Motor, segundo a resposta do 
professor para a questão com queixa ou sem queixa 
de dificuldade de aprendizagem. 

Teste Acústico Motor 
Queixa 

Normal Alterado 
Total 

com queixa 8 1 9 

sem queixa 38 13 51 

Total 46 14 60 

p = 0,334 

 

Pergunta Professor 

      

Sim Não Total 

51 9 60 

85% 15% 100% 
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Tabela 13. Análise das respostas das crianças, para 
o Teste de Discriminação Auditiva para fonemas, 
segundo a resposta do professor para a questão com 
queixa ou sem queixa de dificuldade de 
aprendizagem. 

Teste Discriminação Auditivo 
Queixa 

Normal Alterado 
Total 

com queixa 2 7 9 

sem queixa 11 40 51 

Total 13 47 60 

p = 0,746 

 

Em todos os casos estudados, as associações foram estatisticamente não-

significantes, indicando semelhança estatística entre 1ª /2ª e 3ª /4ª séries, para a questão 

sobre facilidade ou dificuldade para aprender respondida pelo professor de cada turma.   

 

4.4. Análise descritiva em valores de porcentagem do desempenho das crianças 

nos testes aplicados em relação às respostas dos pais ao questionário aplicado.  

 

Nos quadros 7, 8, e 9 são apresentadas as análises descritivas, em valores de 

porcentagem, do desempenho das crianças nos testes de localização da fonte sonora, 

discriminação auditiva e no teste de organização acústico – motora, em relação às respostas 

que seus pais apresentaram no questionário aplicado a eles. As células em amarelo 

representam a porcentagem de crianças cujos pais consideram a criança adequada ou sem 

alterações para aquela questão ou condição. As células em azul, representam a porcentagem 

de crianças cujos pais consideraram a criança inadequada ou com alterações para aquela 

questão ou condição.  
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Quadro 6. Análise descritiva, em valores de porcentagem, do desempenho das crianças 
para o teste de localização da fonte sonora em relação às respostas dos pais ao questionário 
aplicado. 

 
 Teste de Localização da fonte sonora 

 
 Não Passaram Passaram 

 
Questões SIM (%) NÃO (%) NS (%) TOTAL SIM (%) NÃO (%) NS (%) TOTAL 

QI - Seu filho ouve bem? 25,0 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 75,0 

Q3 - Seu filho tem ou teve muitos episódios de infecção de ouvido? 3,3 21,6 0,0 25,0 18,3 56,6 0,0 75,0 

Q4 - Seu filho tem ou teve muitos episódios de infecção de garganta? 8,3 16,6 0,0 25,0 26,7 48,3 0,0 75,0 

Q5 - Seu filho respira pela boca? 6,6 18,3 0,0 25,0 36,7 36,6 1,7 75,0 

Q6 - Seu filho tem dor de ouvido? 6,6 18,3 0,0 25,0 16,7 58,3 0,0 75,0 

Q7 - Seu filho reclama de barulho no ouvido? 1,6 23,3 0,0 25,0 5,0 68,3 1,6 75,0 

Q8 - Seu filho fica com tontura com freqüência? 0,0 25,0 0,0 25,0 1,6 71,6 1,6 75,0 

Q21 - Seu filho usa fones de ouvido para ouvir música?  11,6 13,3 0,0 25,0 23,3 51,6 0,0 75,0 

BI 

Q24 - Você acha que a audição dele(a) muda dia-a-dia? 1,6 21,6 1,6 25,0 8,3 56,6 10,0 75,0 

Q9 - Seu filho parece que ouve, mas não entende a informação? 3,3 20,0 1,6 25,0 10,0 65,0 0,0 75,0 

Q10 - Seu filho precisa prestar muita atenção para assistir TV? 3,3 21,6 0,0 25,0 6,6 68,3 0,0 75,0 

Q15 - Seu filho costuma fazer muito Hã, O que? 6,6 18,3 0,0 25,0 25,0 46,6 3,3 75,0 

Q16 - Seu filho fala muito alto ou muito devagar? 6,6 18,3 0,0 25,0 23,3 50,0 1,6 75,0 

Q17 - Seu filho é muito distraído, desatento? 6,6 18,3 0,0 25,0 23,3 50,0 1,6 75,0 

Q18 - Seu filho cai muito? 0,0 25,0 0,0 25,0 3,3 71,6 0,0 75,0 

Q19 - Seu filho é muito estabanado? 3,3 21,6 0,0 25,0 18,3 55,0 1,6 75,0 

Q20 - Seu filho anda bem de bicicleta? 20,0 5,0 0,0 25,0 68,3 6,6 0,0 75,0 

BII 

Q22 - Seu filho gosta de musica? Sabe cantar ou dançar? 25,0 0,0 0,0 25,0 70,0 5,0 0,0 75,0 

BIII 
Q2 - Seu filho tem problemas de fala, linguagem ou aprendizagem? 1,6 23,3 0,0 25,0 1,6 73,3 0,0 75,0 

 

Q23 - Você acha que a fala/linguagem dele está dentro do 
 Esperado para a idade? 25,0 0,0 0,0 25,0 73,3 0,0 1,6 75,0 

Q11 - Vocês têm na família pessoa (s) com perda auditiva? 5,0 20,0 0,0 25,0 15,0 58,3 1,6 75,0 

Q12 – Na gravidez do seu filho, você teve alguma destas doenças: 
 Citomegalovirus, Rubéola, Sífilis, Herpes e Toxoplasmose. 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 75,0 0,0 75,0 

Q13 - Seu filho nasceu prematuro? 0,0 25,0 0,0 25,0 8,3 66,6 0,0 75,0 

BIV 

Q14 - Seu filho saiu da maternidade com você? 23,3 1,6 0,0 25,0 63,3 11,6 0,0 75,0 

 Legenda – Células em amarelo – pais consideraram a criança adequada ou sem alteração para a questão ou 
condição; Células em azul – pais consideraram a criança não adequada ou com alteração para a questão ou 
condição 
 

Observa-se que em 26,6% das crianças que passaram no teste de localização da fonte 

sonora, os pais relataram que elas apresentavam muita infecção de ouvido. E 36,7% 

respiram pela boca e 25% costuma fazer muito Hã ou Oque?. Já as crianças que não 

passaram 11,6% relatam que seu filho costuma utilizar fones de ouvido. 
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Quadro 7. Análise descritiva, em valores de porcentagem, do desempenho das crianças para o 
teste de organização acústico - motor em relação às respostas dos pais ao questionário 
aplicado. 

 

Legenda – Células em amarelo – pais consideraram a criança adequada ou sem alteração para a questão ou 
condição; Células em azul – pais consideraram a criança não adequada ou com alteração para a questão ou 
condição 
 
 

Observa-se que em 36,6% das crianças que passaram no teste da organização acústico -

motor, os pais relataram que elas tem dor de ouvido, 26,6% relatam que seus filhos caem 

muito e que a audição dele muda dia-a-dia.  

 

 Organização Acústico -  Motor 

 Não Passaram       Passaram     

Questões SIM (%) NÃO (%) NS (%) TOTAL SIM (%) NÃO (%) NS (%) TOTAL 

QI - Seu filho ouve bem? 21,6 1,6 0,0 23,3 63,3 13,3 0,0 76,6 

Q3 - Seu filho tem ou teve muitos episódios de infecção de ouvido? 23,3 0,0 0,0 23,3 76,6 0,0 0,0 76,6 

Q4 - Seu filho tem ou teve muitos episódios de infecção de garganta? 3,3 20,0 0,0 23,3 18,3 58,3 0,0 76,6 

Q5 - Seu filho respira pela boca? 8,3 15,0 0,0 23,3 26,6 50,0 0,0 76,6 

Q6 - Seu filho tem dor de ouvido? 6,6 16,6 0,0 23,3 36,6 38,3 1,6 76,6 

Q7 - Seu filho reclama de barulho no ouvido? 6,6 16,6 0,0 23,3 16,6 60,0 0,0 76,6 

Q8 - Seu filho fica com tontura com freqüência? 1,6 21,6 0,0 23,3 5,0 70,0 1,6 76,6 

Q21 - Seu filho usa fones de ouvido para ouvir música?  0,0 23,3 0,0 23,3 1,6 73,3 1,6 76,6 

Q24 - Você acha que a audição dele(a) muda dia-a-dia? 8,3 15,0 0,0 23,3 26,6 50,0 0,0 76,6 

Q9 - Seu filho parece que ouve, mas não entende a informação? 1,6 20,0 1,6 23,3 8,3 58,3 10,0 76,6 

Q10 - Seu filho precisa prestar muita atenção para assistir TV? 3,3 18,3 1,6 23,3 11,6 65,0 0,0 76,6 

Q15 - Seu filho costuma fazer muito Hã, O que? 1,6 21,6 0,0 23,3 8,3 68,3 0,0 76,6 

Q16 - Seu filho fala muito alto ou muito devagar? 5,0 18,3 0,0 23,3 28,3 45,0 3,3 76,6 

Q17 - Seu filho é muito distraído, desatento? 6,6 16,6 0,0 23,3 25,0 50,0 1,6 76,6 

Q18 - Seu filho cai muito? 5,0 18,3 0,0 23,3 26,6 48,3 1,6 76,6 

Q19 - Seu filho é muito estabanado? 0,0 23,3 0,0 23,3 3,3 73,3 0,0 76,6 

Q20 - Seu filho anda bem de bicicleta? 5,0 18,3 0,0 23,3 18,3 56,6 1,6 76,6 

Q22 - Seu filho gosta de musica? Sabe cantar ou dançar? 18,3 5,0 0,0 23,3 70,0 6,6 0,0 76,6 

Q2 - Seu filho tem problemas de fala, linguagem ou aprendizagem? 23,3 0,0 0,0 23,3 71,6 5,0 0,0 76,6 

Q23 - Você acha que a fala/linguagem dele está dentro do 
 esperado para a idade? 1,6 21,7 0,0 23,3 1,6 75,0 0,0 76,6 

Q11 - Vocês têm na família pessoa (s) com perda auditiva? 23,3 0,0 0,0 23,3 75,0 0,0 1,6 76,6 

Q12 - Na gravidez do seu filho, você teve alguma destas doenças: 
 Citomegalovirus, Rubéola, Sífilis, Herpes e Toxoplasmose. 3,3 20,0 0,0 23,3 18,3 56,6 1,6 76,6 

Q13 - Seu filho nasceu prematuro? 0,0 23,3 0,0 23,3 0,0 76,6 0,0 76,6 

Q14 - Seu filho saiu da maternidade com você? 0,0 23,3 0,0 23,3 6,6 70,0 0,0 76,6 
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Quadro 8. Análise descritiva, em valores de porcentagem, do desempenho das 
crianças para o teste de discriminação auditiva em relação às respostas dos pais 
ao questionário aplicado. 

 Discriminação Auditiva 

 Não Passaram Passaram 

Questões SIM (%) NÃO (%) NS (%) TOTAL SIM (%) NÃO (%) NS (%) TOTAL 

QI - Seu filho ouve bem? 46,6 0,00 0,00 46,6 53,3 0,0 0,0 53,3 

Q3 – Seu filho tem ou teve muitos episódios de infecção de ouvido? 8,3 38,3 0,0 46,6 13,3 40,0 0,0 53,3 

Q4 – Seu filho tem ou teve muitos episódios de infecção de garganta? 20,0 26,6 0,0 46,6 15,0 38,3 0,0 53,3 

Q5 – Seu filho respira pela boca? 21,6 25,0 0,0 46,6 21,6 30,0 1,6 53,3 

Q6 – Seu filho tem dor de ouvido? 8,3 38,3 0,0 46,6 15,0 38,3 0,0 53,3 

Q7 – Seu filho reclama de barulho no ouvido? 3,3 43,3 0,0 46,6 3,3 48,3 1,6 53,3 

Q8 – Seu filho fica com tontura com freqüência? 0,0 46,6 0,0 46,6 1,6 50,0 1,6 53,3 

Q21 - Seu filho usa fones de ouvido para ouvir música?  18,3 28,3 0,0 46,6 16,6 36,6 0,0 53,3 

Q24 - Você acha que a audição dele(a) muda dia-a-dia? 5,0 35,0 6,6 46,6 5,0 43,3 5,0 53,3 

Q9 – Seu filho parece que ouve, mas não entende a informação? 5,0 41,6 0,0 46,6 10,0 41,6 1,6 53,3 

Q10 - Seu filho precisa prestar muita atenção para assistir TV? 6,6 40,0 0,0 46,6 3,3 50,0 0,0 53,3 

Q15 - Seu filho costuma fazer muito Hã, O que? 8,3 35,0 3,3 46,6 25,0 28,3 0,0 53,3 

Q16 - Seu filho fala muito alto ou muito devagar? 15,0 30,0 1,6 46,6 16,6 36,6 0,0 53,3 

Q17 - Seu filho é muito distraído, desatento? 13,3 31,6 1,6 46,6 18,3 35,0 0,0 53,3 

Q18 - Seu filho cai muito? 1,6 45,0 0,0 46,6 1,6 51,6 0,0 53,3 

Q19 - Seu filho é muito estabanado? 6,6 38,3 1,6 46,6 16,6 36,6 0,0 53,3 

Q20 - Seu filho anda bem de bicicleta? 45,0 1,6 0,0 46,6 43,3 10,0 0,0 53,3 

Q22 - Seu filho gosta de musica? Sabe cantar ou dançar? 43,3 3,3 0,0 46,6 51,6 1,6 0,0 53,3 

Q2 - Seu filho tem problemas de fala, linguagem ou aprendizagem? 1,6 45,0 0,0 46,6 1,6 51,6 0,0 53,3 
Q23 - Você acha que a fala/linguagem dele está dentro do 
 esperado para a idade? 45,0 0,0 1,6 46,6 53,3 0,0 0,0 53,3 

Q11 – Vocês têm na família pessoa (s) com perda auditiva? 8,3 38,3 0,0 46,6 13,3 38,3 1,6 53,3 

Q12 - Na gravidez do seu filho, você teve alguma destas doenças: 
 Citomegalovirus, Rubéola, Sífilis, Herpes e Toxoplasmose. 0,0 46,6 0,0 46,6 0,0 53,3 0,0 53,3 

Q13 - Seu filho nasceu prematuro? 3,3 43,3 0,0 46,6 3,3 50,0 0,0 53,3 

Q14 - Seu filho saiu da maternidade com você? 38,3 8,3 0,0 46,6 50,0 3,3 0,0 53,3 

Legenda – Células em amarelo – pais consideraram a criança adequada ou sem alteração para a questão ou 
condição; Células em azul – pais consideraram a criança não adequada ou com alteração para a questão ou 
condição 
 

Observa-se que em 25% das crianças que passaram no teste da discriminação 

auditiva, os pais relataram que elas costuma fazer muito Hã ou Oque?. Já as crianças que 

não passaram 21,6% relatam que seu filho respira pela boca e 15% relatam que seu filho 

costuma falar muito alto ou muito devagar. 
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4.5. Análise por agrupamento segundo as respostas apresentadas no questionário 

aplicado aos pais. 

 

 A partir da análise de agrupamento realizada com cada bloco de perguntas do 

questionário aplicado aos pais foi possível constituir três grupos de achados que eram 

similares nas crianças.  

 O grupo 1, na análise de agrupamento é o grupo mais similar, homogêneo, em 

relação às respostas dos pais, caracteriza-se pelas crianças que se encontram na área entre 0 

– 5, o grupo 2, também se apresenta similar, mas não com tanta intensidade e  caracteriza-se 

pelas crianças que se encontram na área entre 5 – 10,  e o grupo 3 de 10 a 25, mostrando 

que essas crianças são as menos similares em termos de informação dos pais. 

 BLOCO I 

 O grupo 1, considerado o mais semelhante entre si, agrupou as crianças de número 

11, 17, 49, 52, 59, 3, 35, 28, 51, 42, 60, 64, 22, 43, 57, 63, 2, 27, 38, 24, 21, 5, 9, 16, 34, 24, 

53, 62 e 56 que apresentavam desempenho semelhante nos testes aplicados e que as 

respostas dos pais mostravam que elas apresentavam queixas relacionadas a  episódios de 

infecção de ouvido, dor de garganta e respiração bucal. 

 O grupo 2 é um grupo não tão homogêneo quanto o bloco 1, mas este foi formado 

pelas crianças de número 65, 23, 37, 29, 50, 33, 7, 54, 2, 31, 32, 6, 41, 36, 40, 48 e 28, neste 

grupo a questão que apareceu em destaque, foi a de numero 21, em que mostra o hábito das 

crianças usarem fones de ouvido. 

 Já o grupo 3, é o que apresenta menos características em comuns das crianças, ele 

foi formado pelas crianças de numero 20, 61, 58, 1, 46, 15, 47, 13, 39, 4, 10, 55, 44, 26, 

30,19 e 25, em que aparece em destaque a questão de numero 5, referente a  terem muitos 

episódios de infecção de ouvido.  
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Quadro 9. Analise das respostas obtidas no questionário com os pais, das questões 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 21 e 24 que compõem o Bloco I.  
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BLOCO II 
 
 

 O grupo 1, considerado o mais semelhante entre si, agrupou as crianças de número 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ,18, 21, 23, 27, 28, 29, 30,31, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 

51, 52, 54,57,59, 60, 61, 64 e 65 e a observação do desempenho delas nos testes aplicados 

mostrou que as questões 15 e 17, eram as queixas mais freqüentes dos pais:  criança fazer 

muito hã, o que?; e ser muito distraído e desatento. 

 No grupo 2, formado pelas crianças de número 4, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 40, 42, 45, 

53, 55, e 56, a questão que apareceu em destaque, 16, referente à queixa da criança falar 

muito alto ou muito devagar, é relatada pelos pais.  

 Já o grupo 3, formado pelas crianças de numero 5, 11, 12, 17, 24, 25, 26, 32, 34, 44, 

48, 58, 62 e 63, em que aparece em destaque a mesma questão do grupo 2.  
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Quadro 10. Analise das respostas obtidas no questionário com os pais, das questões 9, 10, 

15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22 que compõem o Bloco II. 
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BLOCO IV  
  
 O grupo 1, agrupou as crianças de número 1, 4, 5, 6, 7,8, 10, 11, 12,13,15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37,38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64 e 65, 

cujo desempenho nos testes aplicados mostrou que para a questão 11 (casos de familiares 

com problemas auditivos) houve maior similaridade de desempenho e também de respostas 

dos pais. 

 O grupo 2 foi formado pelas crianças de numero 2, 3, 9, 14, 16, 25,53 e 61 e a 

relação desempenho e resposta dos pais mostrou relativa similaridade para a questão 11. 
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Quadro 11. Análise das respostas obtidas no questionário com os pais, das questões 

11, 12, 13 e 14 que compõem o Bloco IV. 
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 5. DISCUSSÃO  
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 Neste capítulo, será realizada uma análise crítica dos resultados encontrados no 

presente estudo, bem como compara-los com os dados referidos por outros autores.  

 Nas tabelas 1 e 2  pode-se observar a distribuição das crianças segundo o critério 

faixa etária, gênero e série escolar em que estavam matriculadas. Foram estudadas 60 

crianças, com idades entre 7 a 11 anos, 25 (41,6%) crianças do sexo feminino e 35 (58,4%) 

do sexo masculino. Northern e Downs (1989) e Emanuel (2002), ressaltaram a importância 

da audição para o desenvolvimento da fala e da linguagem da criança. Nesse período de 

aquisição e desenvolvimento da linguagem, ela necessita ouvir de maneira clara e acurada 

todos os sons para poder analisar, discriminar, associar som e símbolo, e interpretar todas as 

possibilidades que a variabilidade que existe em uma língua apresenta. 

Na Tabela 4, observa-se que do total de 60 crianças avaliadas, 15 apresentaram 

desempenho inadequado no teste de localização sonora, sendo que 7 estavam cursando a 

1ª/2ª séries, e 8 a 3ª/4ª séries, ou seja, eram crianças mais velhas. A análise estatística 

mostrou que a diferença entre esses dois grupos não era estatisticamente significante (p = 

0,644). Na Tabela 11 pode-se ver que somente 2, das 15 crianças que falharam nesse teste, 

foram consideradas pela profa. como crianças com dificuldade para aprender, não havendo 

diferença estatisticamente significante entre  os dois grupos analisados. A análise desses 

achados levanta algumas questões bastante importantes: Até que ponto falhar no teste de 

localização da fonte sonora pode ser considerado como risco para transtornos de PA(C)? 

Qual era o grau de interesse e motivação dessas crianças para responder a esse teste? Qual a 

relação entre localizar a fonte sonora de forma adequada e o desempenho na escola? Sabe-

se que a função da localização é dependente da maturação do sistema nervoso auditivo 

central, que ocorre em seu nível mais elementar nas estruturas do complexo olivar superior, 
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e, que é uma atividade aprendida e por isso, ao longo dos anos e das experiências, é 

aprimorada e refinada.  

Nesse grupo de crianças que compuseram a amostra desse estudo, não existem 

crianças com histórico de problemas que expliquem a dificuldade para localizar a fonte 

sonora. A localização da fonte sonora é importante para habilidades como: mapeamento do 

espaço auditivo, reconhecimento da fonte sonora e posterior associação entre a fonte sonora 

que produz o estímulo, o som que produz e em que lugar do espaço essa fonte se encontra. 

Segundo Brunetto (2003), Vieira e Santos (2001), Ferreira (2004), Katz e Kusnierczyk 

(1993), na fase de iniciação escolar, as crianças com dificuldades auditivas não detectadas 

são tratadas como desatentas, demoram a aprender e apresentam distúrbios de fala. Isto 

pode ser justificado pela dificuldade que apresentam para localizar a fonte sonora, entender 

a fala na presença de ruído, manter a atenção e seguir seqüências de instruções, entre outras 

atividades que envolvem linguagem oral.  

 

 Na Tabela 5, observa-se que do total de 60 crianças avaliadas, 14 apresentaram 

desempenho inadequado no teste acústico - motor, sendo que 8 estavam cursando a 1ª/2ª 

séries, e 6 a 3ª/4ª séries, ou seja, a maior parte eram crianças mais novas. Na Tabela 12 

pode-se ver que somente 1, das 14 crianças que falharam nesse teste, foi considerada pela 

profa. como portadora de dificuldade para aprender. Questões como a maturação 

neuropsicológica, a motivação, o interesse em participar do teste podem ter contado para 

esse número de falhas. Outra questão importante diz respeito ao treinamento da memória 

para seqüências auditivas, a vida das crianças, hoje, é muito mais visual que auditiva. Ficam 

mais concentradas em atividades que privilegiam a atenção visual, como por exemplo, com 

os jogos eletrônicos, porém já não apresentam o mesmo grau de atenção quando a 

informação vem via auditiva. Keith (1989) comentou que, entre as diversas condições que 



 74 

facilitam o aprendizado de uma criança, ela precisa de boa audição e de ser capaz de manter 

a atenção auditiva por longos períodos de tempo na escola. Ribas (1999) mostrou que 79% 

dos professores não realizavam em sala de aula atividades voltadas para a percepção 

auditiva, e somente 13% encaminhavam para a avaliação auditiva crianças com problemas 

de aprendizagem.  

 

 Na Tabela 6, do total de 60 crianças avaliadas, 23 apresentaram desempenho 

inadequado no teste discriminação auditiva, sendo que 11 estavam cursando a 1ª/2ª séries, e 

12 a 3ª/4ª séries, ou seja, eram crianças mais velhas. Na Tabela 13 pode-se ver que somente 

7, das 47 crianças que falharam nesse teste, foram consideradas pela professora como 

portadoras de dificuldade para aprender. Yavas, Hernandorena e Lamprecht (1992) 

comentaram que a maioria das crianças tem pelo menos algumas dificuldades no nível 

fonológico da linguagem, ou seja, no seu conhecimento dos segmentos fonéticos e das 

regras fonológicas, ou na maneira como utilizam esse conhecimento. Isso significa que se a 

criança falha em um teste como o de discriminação auditiva não é obrigatoriamente por 

causa de um transtorno de PA(C), mas pode ser por falta de treinamento para perceber esses 

traços acústicos.  

É importante salientar que nas crianças de 1ª. e 2ª. série ao definir por que uma 

palavra era diferente da outra, as crianças o faziam a partir do significado semântico e não 

pela diferença fonêmica. No português, existe uma alta correspondência 

fonética/fonológica, e talvez, por isso as crianças demorem mais para reconhecer as 

diferenças entre os fonemas em razão de suas características acústicas e articulatórias. 

Sabendo que a principal fonte para aquisição da linguagem é a audição. A integridade do 

sistema auditivo é necessária para que o indivíduo organize as sensações experienciadas em 
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um sistema de linguagem. Indivíduos que não apresentam habilidades em detectar sons, 

podem apresentar dificuldades na aquisição da linguagem (Sloan, 1991). 

 Como observado neste estudo e nos de Lopes e Santos (2000) e Costa (2000) a 

aplicação do procedimento de localização sonora em cinco direções, testes de Organização 

Acústico – Motora, não foi eficiente para identificar crianças com suspeita de alteração 

auditiva central e não se mostrou válida para diferenciar crianças com e sem dificuldades 

escolares. O objetivo da triagem, segundo Bellis e Burke (1996), é oferecer informações 

preliminares sobre as características do indivíduo, principalmente aquelas que podem 

interferir em sua saúde, educação ou bem estar. Assim, os procedimentos de triagem não 

devem ser usados com propósitos diagnósticos e sim para auxiliar os profissionais da saúde 

e educação a determinar se e quando uma avaliação completa é necessária. 

 Nas tabela 3 e 5, pode-se observar que as crianças mais velhas falharam nos testes. 

Durante a realização da pesquisa, foi possível observar que essas crianças ao virem para a 

sala onde os testes eram aplicados, vinham brincando e durante a sua realização não se 

mostravam tão concentradas quanto necessário para um bom desempenho. Sabe-se que a 

atenção é fundamental para um bom desempenho nos testes que avaliam as habilidades 

auditivas. 

 Segundo Munhoz et al (2000), a interferência da atenção sustentada justifica-se pela 

não manutenção da vigilância e falta de inibição de estímulos interferentes por períodos 

mais longos, que podem levar o examinando a exibir dificuldades para responder aos testes, 

fazendo com que os resultados sejam, equivocadamente, interpretados como distúrbios do 

processamento auditivo. No entanto, convém ressaltar a importância da análise qualitativa 

das respostas apresentadas, a fim de que desvios de atenção sustentada não sejam 

confundidos com desvio de atenção seletiva. 
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 Há, de fato, a necessidade de elaborar um protocolo simples, prático e eficaz para a 

triagem de processamento audtivo, o que poderia auxiliar na detecção de criancas com 

dificuldades auditivas, tais como: compreensão de fala, especialmente na presença de 

mensagem competitiva ou com ruído de fundo, seguir instruções verbais, entender fala 

rápida ou de baixa redundância, realizar associação som-símbolo, discriminação fonêmica, 

memória auditiva e concentração (Jerger e Musiek, 2000).  

 Podemos observar no bloco 1 que as questões que mais se destacam são as de 

numero 3, 4 e 5, nos grupos 1, 2 e 3, queixas mais freqüentes foram relacionadas a,  

episódios de infecção de ouvido, dor de garganta e respiração bucal. Podendo observar que 

no grupo 2 aparece também a questão 21, em que mostra o hábito das crianças usar fones de 

ouvido, podemos considerar a utilização de MP3 e MP4 um hábito das crianças, que terá 

conseqüências nas habilidades do processamento auditivo? De que forma a criança 

consegue concentrar sua atenção na tarefa proposta quando permanece com os fones de 

ouvido?. No grupo 3 aparece a questão 5, em que os pais relatam que seu filho tem dor de 

ouvido. 

Problemas auditivos periféricos, tais como as alterações auditivas causadas por 

problemas de orelha média, tem sido relatados por vários autores como causa para 

dificuldades perceptuais auditivas Pereira e Schochat (1997), Dierfendorf (1996), Alvarez, 

Caetano e Nastas (1997). 

  No Bloco 2, as questões que aparecem com evidencia são as de numero 15 e 

17, referente a queixa da criança fazer muito hã, o que?; e ser muito distraído e desatento, 

no grupo 1, 2 e 3. Nos grupos 2 e 3 observa-se que a questão 16 referente a queixa da 

criança falar muito alto ou muito devagar, é relata pelos pais. Desde os primeiro trabalhos 

publicados sobre TPA(C) os autores citam e destacam como manifestação comportamental, 
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a criança solicitar que se repita a informação, fazer muito Hã? O que? ser distraída ou 

desatenta.(ASHA, 2005; Bellis,1996 ; Katz,1991; Keith,1988; Schochat, 1996;)   

 No Bloco 4, a questão que aparece em evidencia é a de numero 11, que mostra 

muitos casos de familiares com problemas auditivos, tanto no grupo 1 e 2. Diversos autores, 

Northern e Downs (1989), Bess e Humes (1998), Bellis e Burke (1996) e Barret (1989) , 

comentam que o TPA(c) pode estar relacionado a fatores hereditários e que portanto os 

casos de problemas familiares relatados pelos pais das crianças mereceriam ser melhor 

investigados. Um programa de triagem adequado traria informações preliminares sobre as 

características do indivíduo, histórico familiar, alertar e levantar áreas de preocupação e não 

de diagnosticar o problema.  

 Na analise descritiva da distribuição segundo o desempenho no teste de localização 

de fonte sonora e as respostas dos pais ao questionário aplicado no Quadro 4, observa-se 

que as questões 4, 5, 21 e 15 ficam em evidência, estas são referente à queixa auditiva e ao 

comportamento auditivo. Estas descrevem que a criança já teve muitos episódios de 

infecção de garganta, é respirador bucal, utiliza fones de ouvido com freqüência e faz muito 

Hã e o quê, dados que foram encontrados anteriormente nos outros quadros e descritos 

pelos autores como umas das principais queixas apresentadas pelos pais sobre o histórico 

auditivo de seus filhos. 

 Apesar de estas serem características comuns para todas as crianças, são 

consideradas como possível suspeita para Distúrbio de Processamento Auditivo. 

 No teste de localização auditiva 15 crianças falharam no testes, estas apresentaram 

respostas em sentido contrario, por exemplo:o estímulo era apresentado na posição acima da 

cabeça e a criança apontava para um dos lados, ou  demoravam para responder e era 

necessário que se repetisse o estimulo. Na Tabela 3, observa-se que as crianças com 7 anos 

e as crianças com 10 anos tem a mesma porcentagem de falhas. Como explicar esse 
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achado? Teoricamente as crianças mais velhas tem melhor desempenho nessa tarefa, pois, 

já tem maior experiência e maior maturação do sistema nervoso central. Ao aplicar esse 

teste nesse grupo de crianças, a pesquisadora observou que as crianças mais velhas (10 anos 

de idade) mostravam-se menos interessadas e concentradas ao responder, brincavam e se 

distraíam facilmente. Bellis (2003) comenta que o desempenho de uma criança nos testes de 

PAC depende em parte do seu interesse e motivação em participar.   

 O cuidado na interpretação dos resultados de um teste que avalia habilidades 

auditivas tem que ser muito grande. A diferença entre essas crianças pode ser estabelecida a 

partir de uma análise mais abrangente do seu desempenho em várias situações ou 

condições. Nem toda criança que falha em um teste de habilidade auditiva pode ser rotulada 

com portadora de TPA(C)  (Katz e Kusnierczyk (1993); Bellis (1996) e Ferre(1997))  

 No teste de discriminação auditiva 23 crianças que falharam no teste, pois 

utilizavam pistas auxiliares, tais como, subvocalização, repetição, para responderem 

corretamente à pergunta: qual é a palavra diferente? Por que ela é diferente? Destas 23 

crianças pode-se observar que as crianças de 3ª  e 4ª  series, compunham o maior grupo. 

Segundo Katz(1991) e Zigmond (1969), a criança pode ter algumas tendência de resposta 

no teste, como: tipos específicos de erros (omissões, substituições fonêmicas, substituições 

de palavras por aproximação sintagmática ou paradigmática, perseverações ou 

contaminações); tempo e latência para a resposta e utilização de pistas auxiliares (sub-

vocalização, apoio articulatório e/ou digital). Yavas, Hernandorena e Lamprecht (1992) é 

comum uma criança ter pelo menos uma dificuldade para discriminar pistas acústicas entre 

fonemas.Questões como a atenção e o treinamento auditivo que recebem ao longo de sua 

vida escolar podem fazer essa diferença.As crianças apresentaram dificuldades em 

diferenciar uma palavra da outra como: cama – cama - cana, este solicitavam para repetir as 

palavras ou relatavam ter esquecidos quais eram.  
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  No Quadro 5, na analise em relação a distribuição das crianças segundo o 

desempenho no teste de discriminação auditiva e as respostas dos pais, as questões que 

aparecem em evidencias é a 5 e 15. Sendo que, a questão 5 se destaca nas crianças que 

falharam no teste e a questão 15 para as crianças que passaram no teste.  

 No Quadro 6, referente ao teste de acústico motor e as respostas dos pais, apenas a 

questão 5 aparece como evidência. Podemos concluir, com base nos 3 quadros, que as 

principais queixas apresentadas pelos pais,ocorrem em relação ao comportamento auditivo 

(ex: fazer muito hã ou o que) e estes  apresentarem muitos episódios de infecção de 

garganta, respirar pela boca e usar fones de ouvido. Dias Netto (2000) relata que a 

respiração bucal, entre outras alterações, é considerada importante para possíveis 

comprometimentos no processamento auditivo central, visto que uma criança com esse 

quadro cansa-se mais depressa, não se alimenta tão bem, não dorme com a qualidade 

necessária, portanto, ao ser avaliada, nem sempre está no seu melhor momento.  

   

 A literatura é unânime em afirmar que crianças que fazem muito ”hã?”,”o que?”;e 

que tem dificuldade em prestar atenção e facilmente distraídos são de risco para problemas 

auditivos periféricos e/ou centrais. Isto significa que devem ser encaminhadas para 

avaliação audiológica. Se a suspeita aparece em casa, os pais devem ser orientados a 

procurar ajuda especializada. Quanto mais cedo o diagnóstico da dificuldade é realizado, 

menores serão as conseqüências para a criança.  Katz (1991), afirmou que problemas na 

audição periférica por si só, não podem explicar todas as dificuldades auditivas que as 

crianças apresentam. Ele faz um alerta às influências do distúrbio no sistema nervoso 

central e enfatiza a importância que os fonoaudiólogos têm na avaliação e acompanhamento 

das crianças com limitações nas habilidades de atenção, decodificação, compreensão, 

memorização, manipulação e uso efetivo das informações auditivas. 
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 A interdependência da audição, linguagem e aprendizagem devem ser evidenciadas 

na abordagem para o diagnóstico dos distúrbios do Processamento Auditivo, ou seja, 

simplesmente identificar a presença ou ausência de um distúrbio de fala não basta: o 

distúrbio deve ser qualificado com a finalidade única de prover uma intervenção eficiente e 

um planejamento educacional satisfatório. 
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6. CONCLUSÃO 

________________________________________________________ 
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Após a análise dos resultados obtidos nos testes de localização da fonte sonora, 

organização acústico – motor e discriminação auditiva, e nos resultados do desempenho 

das crianças nos testes em função da faixa etária, do sexo, das respostas dos pais ao 

questionário e do professor, podemos concluir que: 

1. Em relação ao desempenho das crianças para os testes de localização da fonte sonora, 

organização acústico – motora e discriminação auditiva para fonemas,  constatamos 

respostas inadequadas para o teste de localização da fonte sonora em 16,6% das 

crianças, o mesmo ocorrendo em 10% das crianças tanto no teste acústico-motor como 

no de discriminação auditiva. 

 

2. Em relação ao desempenho das crianças nos testes, em função da série escolar em 

que estavam matriculadas, não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos analisados em todos os testes; 

 

3. Em relação ao desempenho das crianças nos testes, em função da presença ou 

ausência de queixa auditiva por parte dos pais. Não houve registro de nenhuma queixa 

auditiva por parte dos pais mas, 25% das crianças tiveram desempenho inadequado para 

o teste de localização, 21,6% e 45% tiveram desempenho inadequado para os testes 

acústico-motor e de discriminação auditiva respectivamente. 

 

4. Em relação ao desempenho das crianças nos testes, em função da presença ou 

ausência de queixa quanto ao comportamento auditivo, postura e equilíbrio por parte 

dos pais. Houve registro de queixa auditiva por parte dos pais onde relatam que seus 
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filhos fazem muito hã? O quê, ou falam muito alto ou muito devagar, sendo que, 20% 

das crianças tiveram desempenho inadequado para o teste de localização, 20% e 41% 

tiveram desempenho inadequado para os testes acústico-motor e de discriminação 

auditiva respectivamente. 

 

5. Em relação ao desempenho das crianças nos testes, em função da presença ou 

ausência de queixa quanto a linguagem e aprendizagem por parte dos pais. Não houve 

registro de nenhuma queixa auditiva por parte dos pais mas, 23% das crianças tiveram 

desempenho inadequado para o teste de localização, 21% e 45% tiveram desempenho 

inadequado para os testes acústico-motor e de discriminação auditiva respectivamente. 

 

6. Em relação ao desempenho das crianças nos testes, em função da presença ou 

ausência de queixa quanto ao histórico gestacional e ao nascimento por parte dos pais. 

Não houve registro de nenhuma queixa auditiva por parte dos pais mas, 20% das 

crianças tiveram desempenho inadequado para o teste de localização, 23,3% e 46,6% 

tiveram desempenho inadequado para os testes acústico-motor e de discriminação 

auditiva respectivamente. 

 

7. Em relação ao desempenho das crianças nos testes, em função da presença ou 

ausência de queixa dos professores quanto ao desempenho escolar da criança. Não 

houve registro de nenhuma queixa do desempenho escolar da criança por parte dos 

professores mas, 21,6% das crianças tiveram desempenho inadequado para o teste de 
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localização, 21,6% e 38,3% tiveram desempenho inadequado para os testes acústico-

motor e de discriminação auditiva respectivamente. 
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ANEXO I – Aprovação do comitê de Ética da PUC 
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ANEXO II – Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO 

PARTICIPANTE DESTE ESTUDO 

 

       O seu filho está sendo convidado a participar da pesquisa que se intitula: “ANÁLISE 
DO DESEMPENHO DE CRIANÇAS DE 7 A 11 ANOS NOS TESTES DE 
LOCALIZAÇÃO FONTE SONORA, ORGANIZAÇÃO ACÚSTICO – MOTORA E 
DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA. Os dados aqui coletados se tornarão resultados de uma 
pesquisa de caráter científico e, independente de serem favoráveis ou não, serão publicados. 

      Caso autorize seu filho (a) a participar como sujeito desta pesquisa, ele(a) terá 

sua audição avaliada por meio dos seguintes testes: 

     

a) Meatoscopia ou inspeção visual: para identificação de cerúmen, corpo 

estranho, ou qualquer outro impedimento para a realização de exame audiológico (realizado 

por médico\ otorrinolaringologista), se necessário um tratamento de infecção de orelha 

media, enviaremos um encaminhamento para os pais estarem levando seus filhos ao 

otorrinolaringologista; 

 

b) Triagem auditiva tonal: apresentar um som nas freqüências de 1000, 2000, 

4000 e 6000 Hz (graves e agudos), em cada um dos ouvidos, na intensidade de 15 dB NA, o 

que é bem fraco para determinar se este apresenta resposta para estes sons; 

 

c) Timpanometria: exame que sugere alteração na orelha média 

(infecção/inflamação), ou seja, se há infecção de ouvido, para isso será colocado um fone na 

criança que com uma pequena pressão ouvirá um som e o computador analisará a resposta; 

 

d)  Triagem de processamento auditivo:  exames  que avaliam os 

comportamentos auditivos.  

   

A avaliação completa dos testes aplicados nesta pesquisa demorará em torno de 30 a 

40 minutos. 
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Os exames aos quais a crianças será submetida não geram riscos médicos ou 

desconfortos. Se necessário, o exame será interrompido para que seu filho possa descansar 

ou se alimentar. 

Caso haja qualquer alteração nos exames a criança será encaminhada para 

atendimento médico adequado, gratuitamente, na instituição, para dar continuidade com o 

diagnóstico. Além disso, os resultados deste estudo podem ajudar aos profissionais da saúde 

e educação a entender um pouco mais sobre o desenvolvimento auditivo e global da criança. 

Fica claro que sua participação é voluntária, não sendo obrigado a realizar todos os 

exames se não quiser, mesmo que já tenha assinado o consentimento de participação. Se 

desejar, poderá retirar seu consentimento a qualquer momento e isto não trará nenhum 

prejuízo ao seu atendimento. 

A escola não pagará nenhum valor em dinheiro ou qualquer outro bem pela sua 

participação, assim como a (a) Sr. (a) não terá nenhum custo adicional. 

Os seus dados serão mantidos em sigilo. Serão analisados em conjunto com os de 

outros alunos e não serão divulgados dados de nenhum paciente isoladamente. O (a) Sr. (a) 

poderá esclarecer suas dúvidas durante toda a pesquisa com a fonoaudióloga Fernanda 

Camargo Geribola pelo telefone (011) 93696979, no endereço: Rua Albano Antonio de 

Camargo, nº06. 

 

Eu, como pesquisadora responsável, comprometo-me a utilizar os dados coletados 

somente para esta pesquisa. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO 

PARTICIPANTE DESTE ESTUDO 

 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimento permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo, ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste serviço. 

 

 

 

____________________________________ 

Nome do aluno 

 

 

__________________________________                                ____/____/_____  

         Assinatura do responsável                                                              Data 

 

 

 Declaro que obtive apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente para a participação neste estudo. 

 

 

 

____________________________________                           ____/____/______ 

          Assinatura do responsável pelo estudo                                         Data 
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ANEXO III – Questionário aplicado com os pais. 

 

Questionário de Triagem Auditiva em Escolares 

 

Nome:  Idade: 
Sexo: Data nasc.: Data Triagem: 
Responsável:  Telefone: Celular: 
 Sim Não Não sei 
1. Seu filho ouve bem?    
2. Seu filho tem problemas de fala, linguagem ou aprendizagem?    
3. Seu filho tem ou teve muitos episódios de infecção de ouvido?    
4. Seu filho tem ou teve muitos episódios de infecção de garganta?    
5. Seu filho respira pela boca?    
6. Seu filho tem dor de ouvido?    
7. Seu filho reclama de barulho no ouvido?    
8. Seu filho fica com tontura com freqüência?     
9. Seu filho parece que ouve, mas não entende a informação?     
10. Seu filho precisa prestar muita atenção para assistir TV?    
11. Vocês têm na família pessoa (s) com perda auditiva?    
12. Na gravidez do seu filho, você teve alguma destas doenças:    
a. Citomegalovirus    
                                      b. Rubéola    
                                      c. Sífilis    
                                      d. Herpes    
                                      e. Toxoplasmose    
13. Seu filho nasceu prematuro?    
14. Seu filho saiu da maternidade com você?    
15. Seu filho costuma fazer muito Hã, O que?    
16. Seu filho fala muito alto ou muito devagar?    
17. Seu filho é muito distraído, desatento?    
18. Seu filho cai muito?    
19. Seu filho é muito estabanado?    
20. Seu filho anda bem de bicicleta?    
21. Seu filho usa fones de ouvido para ouvir música?    
22. Seu filho gosta de musica? Sabe cantar ou dançar?    
23. Você acha que a fala/linguagem dele está dentro do esperado para a idade?    
24. Você acha que a audição dele(a) muda dia-a-dia?    
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ANEXO IV – Pergunta para o professor. 

 

Pergunta para os Professores 

Professora: 

Turma:  Período:  

 

Na sua turma, quais destas crianças aprendem com facilidade? 

              

Nome do aluno   
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
 Sim   (   ) Não  (    ) 
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ANEXO V – Folha de triagem 

 

Folha de Triagem em Escolares 

 

Nome:  Data: 

 

Otoscopia 
1. Normal (liberado para exame) Sim   (   ) Não  (    ) 
2. Retirada de cera na hora Sim   (   ) Não  (    ) 
3. Uso de cerumin Sim   (   ) Não  (    ) 
4. Impedimento para realização do exame Sim   (   ) Não  (    ) 

 

 

Audiometria Tonal 
Hz OD OE 
 1k 2k 4k 6k 1k 2k 4k 6k 
         

 

Timpanometria 
 OD OE 
Tipo   
Pressão DaPa daPa 
Volume Ml ml 

Tipo de curva: A; B; C; Ar e As; 
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ANEXO VI – Folha de Avaliação de Processamento Auditivo Central 

 

AVALIAÇÃO DO  PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL 

 

 

NOME:          

   

IDADE:                ESCOLARIDADE:     SEXO: 

  

EXAMINADORA:      DATA DO EXAME: 

  

 

      

1  AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO 

  

 

1. TESTE DE LOCALIZAÇÃO SONORA 

 

Direita  
(  ) S (  )N 

Esquerda 
  (  ) S (  )N 

Em cima  
(  ) S (  )N 

Em baixo 
 (  ) S (  )N 

Atrás  
(  ) S (  )N 

 

2. TESTE DE ORGANIZAÇÃO ACÚSTICO-MOTORA 

 

A. Repetição de 6 ritmos (LEFÈVRE, 1989) 

 

1. . . .                    2.  .        . .                 3.  . . . .   

4. . .     . .                     5.  .      .      .             6. . .    .    .  

 

a. Fazer sem apoio visual depois de ter demonstrado uma vez. 

b. Pedir para a criança repetir da forma que ouviu. 

c. Começar o teste. 

d. Se a criança não consegue, repetir o teste com apoio visual, e pedir para a criança repetir 

as batidas do som. 
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3. TESTE DE DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 

 

Dizer qual é a palavra diferente, se A,B ou C. 

 

 

A B C Igual/diferente qual Porque? 

Cama Cama  Cana    

Calo Caro Calo    

Bala Bala Bola    

Poste Pote Pote    

Cinto Cinco Cinto    

Maca Mata Mata    

Mosca Mosca Maca    

Dona Doma Dona    

Saco Saco Sapo    

Nada Nata Nada    
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ANEXO VII – Questionários Utilizados 
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